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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ

1. ИМЕ НА ПРОДУКТА

TENOXICAM Devatis прах за инжекции, 20 mg

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активно вещество:
Всеки флакон съдържа 20 mg теноксикам.
Приготвеният разтвор на Tenoxicam Devatis съдържа 10 mg/ml теноксикам.

ексципиент(и):

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Флакон, съдържащ лиофилизиран прах за инжекции 
Жълто-зелено оцветена лиофилизирана маса

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания
Tenoxicam Devatis е показан при възрастни за симптоматично лечение на следните болезнени 
възпалителни и дегенеративни нарушения на мускулно-скелетната система:
-
-
-
-
-

ревматоиден артрит
остеоартрит
артроза
анкилозиращ спондилит

извънставни нарушения, напр. тендинит, бурсит, периартрит на раменете (синдром рамо-ръка) или бедрата, 
разтягане и навяхвания
следоперативна болка-

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка/честота и продължителност на приложение
Нежеланите реакции могат да бъдат сведени до минимум чрез използване на най-ниската ефективна доза за възможно най-кратката 

продължителност, необходима за овладяване на симптомите (вж. точка 4.4).

За всички индикации, с изключение на следоперативна болка, дневна единична доза от 20 mg трябва да се прилага по едно и също 

време на деня.

При следоперативна болка препоръчваната доза е 40 mg дневно в продължение на 5 дни.

При лечение на хронични заболявания терапевтичният ефект на теноксикам е очевиден в началото на лечението и има 
прогресивно повишаване на отговора с течение на времето. При хронични заболявания не се препоръчват дневни 
дози, по-високи от 20 mg, тъй като това би увеличило честотата и интензитета на нежеланите реакции, без значително 
повишаване на ефикасността.
При пациенти, нуждаещи се от продължително лечение, може да се опита намаляване до дневна перорална доза от 10 mg за 
поддържане (това не може да се постигне с този продукт, т.е. трябва да се използва таблетна форма).

Начин на приложение
Лиофилизираната сила във флакона трябва да се разтвори в 2 ml стерилна вода за инжекции. Приготвеният разтвор 
трябва да се приложи незабавно чрез интрамускулна (IM) или интравенозна (IV) болусна инжекция. Когато е показано, 
лечението започва с единична доза чрез IV или IM приложение дневно в продължение на един или два дни
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и продължителен теноксикам, прилаган орално или ректално.
Лиофилизиран прах за инжекции е разработен за IM или IV болус приложение; поради възможност за утаяване 
не трябва да се използва чрез инфузия.

Допълнителна информация относно специални популации

Бъбречна недостатъчност

Горните препоръки за дозиране се отнасят и за пациенти с бъбречно увреждане. Въпреки това се препоръчва, когато 
теноксикам се използва при пациенти с бъбречно увреждане, бъбречната функция трябва да се проследява внимателно. 
Дозировката трябва да бъде сведена до минимум при пациенти с бъбречно увреждане. Не трябва да се използва при пациенти с 
тежко бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане
Горните препоръки за дозиране се отнасят и за пациенти с чернодробно увреждане. Въпреки това се препоръчва, когато 
теноксикам се използва при пациенти с чернодробно увреждане, чернодробните функции трябва да бъдат внимателно 
проследявани. Дозировката трябва да бъде сведена до минимум при пациенти с чернодробно увреждане. Не трябва да се 
използва при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Педиатрична популация
Не са установени препоръки за дозиране за деца и юноши поради недостатъчни данни. Да не се използва 
в тази възрастова група.

Гериатрична популация
Възрастните хора имат повишен риск от стомашно-чревно кървене, язва или перфорация, които могат да бъдат фатални. Тези 
пациенти трябва да започнат лечението с най-ниската налична доза и трябва да се обмисли комбинирана терапия със защитни 
средства (напр. мизопростол или инхибитори на протонната помпа) за тези пациенти, които употребяват едновременно, а също 
и за пациенти, изискващи едновременно ниски дози салицилати или други лекарства, които могат да повишат стомашно-чревен 
риск (вж. точка 4.4).

4.3 Противопоказания
Tenoxicam Devatis е противопоказан при:
- Пациенти с известна свръхчувствителност към теноксикам или някое от помощните вещества в комбинация с 

Tenoxicam Devatis или към други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).
Пациенти, които преди това са показали симптоми на астма, ринит, ангиоедем или уртикария, дължащи се на 
салицилати или други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).
Пациенти с активно или с анамнеза за стомашно-чревно кървене или перфорация, свързани с предишна 
терапия с НСПВС (вж. точка 4.4).
Пациенти с активна или анамнеза за повтаряща се пептична язва или кръвоизлив (два или повече отделни епизода 
на доказана язва или кървене) (вж. точка 4.4).
Хеморагична диатеза, както при други НСПВС.
Както при други НСПВС, при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, бъбречна и чернодробна недостатъчност. 

Последен триместър на бременността (вж. точка 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Tenoxicam Devatis е относително противопоказан при пациенти с чернодробна дисфункция.
Трябва да се избягва употребата на теноксикам със съпътстващи НСПВС, включително селективни инхибитори на 
циклооксигеназа-2.
Поради високото свързване на теноксикам с плазмените протеини, когато плазмените концентрации на албумин са значително 

намалени, трябва да се внимава и да се вземат предпазни мерки.

Нежеланите реакции могат да бъдат сведени до минимум чрез използване на най-ниската ефективна доза за най-кратката продължителност, необходима за 

овладяване на симптомите (вж. точка 4.2 и кървене от стомашно-чревния тракт, язва и перфорация).

Сърдечно-съдови и цереброваскуларни ефекти
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Необходимо е подходящо наблюдение при пациенти с анамнеза за хипертония и/или лека до умерена застойна сърдечна 
недостатъчност, тъй като се съобщава за задържане на течности и оток във връзка с терапията с НСПВС. Клиничните 
изпитвания и епидемиологичните данни показват, че употребата на селективни COX-2 инхибитори и някои НСПВС (особено при 
високи дози и продължително лечение) може да бъде свързана с повишен риск от артериални тромботични събития, 
включително инфаркт на миокарда и инсулт, който може да се увеличи с дозата или продължителност на употреба. Пациентите 
със сърдечно-съдови заболявания или сърдечно-съдови рискови фактори също могат да бъдат изложени на по-голям риск.

Пациенти с неконтролирана хипертония, застойна сърдечна недостатъчност, установена исхемична болест на сърцето, 
периферна артериална болест и/или мозъчно-съдова болест трябва да се лекуват с Tenoxicam Devatis само след 
внимателно обмисляне. Подобно обмисляне трябва да се обмисли преди започване на дългосрочно лечение на 
пациенти с рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания (напр. хипертония, хиперлипидемия, захарен диабет, 
тютюнопушене).

За да се сведе до минимум потенциалният риск от нежелано сърдечно-съдово събитие при пациенти, приемащи НСПВС, 
особено при тези със сърдечносъдови рискови фактори, трябва да се използва най-ниската ефективна доза за възможно най-
кратък срок (вж. точка 4.2).

НСПВС могат да доведат до появата на нова хипертония или влошаване на вече съществуваща хипертония и пациентите, 
приемащи антихипертензивни средства с НСПВС, може да имат нарушен антихипертензивен отговор.

Препоръчва се повишено внимание при предписване на НСПВС на пациенти с хипертония. Кръвното налягане трябва да се 
следи внимателно по време на започване на лечение с НСПВС и на редовни интервали след това.

При някои пациенти, приемащи НСПВС, са наблюдавани задръжка на течности и оток; поради това се препоръчва повишено внимание при 

пациенти със задържане на течности или сърдечна недостатъчност.

Няма последователни доказателства, които да предполагат, че едновременната употреба на аспирин намалява възможния повишен риск 

от сериозни сърдечно-съдови тромботични събития, свързани с употребата на НСПВС.

Стомашно-чревно кървене, язва и перфорация:
При всички НСПВС, включително Tenoxicam Devatis, по всяко време по време на лечението, със или без предупредителни симптоми или предишна 

анамнеза за сериозни стомашно-чревни събития, са докладвани стомашно-чревно кървене, язва или перфорация, които могат да бъдат фатални. 

Проучванията не са идентифицирали подгрупа пациенти, които не са изложени на риск от развитие на пептична язва и кървене.

Язви на горната част на стомашно-чревния тракт, тежко кървене или перфорация, причинени от НСПВС, се срещат при приблизително 

1% от пациентите, лекувани в продължение на 3-6 месеца и при около 2-4% от пациентите, лекувани в продължение на една година. Тези 

тенденции продължават с по-продължителна употреба, увеличавайки вероятността от развитие на сериозно стомашно-чревно събитие в 

даден момент по време на терапията. Въпреки това, дори краткосрочната терапия не е без риск.

Препоръчва се повишено внимание при пациенти с рискови фактори за стомашно-чревни събития, които може да са изложени на по-

голям риск от развитие на сериозни стомашно-чревни събития, напр. възрастни хора, такива с анамнеза за сериозни стомашно-чревни 

събития, тютюнопушене и алкохолизъм.

Възрастните хора имат повишена честота на нежеланите реакции към НСПВС, особено стомашно-чревно кървене и 
перфорация, които могат да бъдат фатални. Отслабените пациенти изглежда не понасят язви или кървене, както другите. 
Повечето от фаталните стомашно-чревни събития, свързани с НСПВС, са настъпили при пациенти в напреднала възраст и/или 
изтощени пациенти. Рискът от стомашно-чревно кървене, язва или перфорация е по-висок с увеличаване на дозите на НСПВС, 
при пациенти с анамнеза за язва, особено ако е усложнена с кръвоизлив или перфорация (вж. точка 4.3) и при пациенти в 
напреднала възраст.

Пациенти с рискови фактори трябва да започнат лечение с най-ниската налична доза и трябва да се обмисли комбинирана 
терапия със защитни средства (напр. мизопростол или инхибитори на протонната помпа) за тези пациенти, които употребяват 
едновременно, както и за пациенти, изискващи едновременно ниски дози салицилати или други лекарства
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вероятно да повиши стомашно-чревния риск (вж. по-долу и точка 4.5).

НСПВС трябва да се дават с повишено внимание на пациенти с анамнеза за възпалително заболяване на червата (улцерозен 
колит; болест на Crohn), тъй като състоянието им може да се влоши. Пациенти с анамнеза за стомашно-чревна токсичност, 
особено в напреднала възраст, трябва да съобщават за всякакви необичайни абдоминални симптоми (особено стомашно-
чревно кървене), особено в началните етапи на лечението. Ако се появят пептична язва или стомашно-чревно кървене, 
Теноксикам Деватис трябва незабавно да се оттегли. Лекарите трябва да предупреждават пациентите за признаците и 
симптомите на сериозна стомашно-чревна токсичност.

Препоръчва се повишено внимание при пациенти, получаващи съпътстващи лекарства, които могат да увеличат риска от язви или 

кървене, като перорални кортикостероиди, антикоагуланти като варфарин, селективни инхибитори на обратното захващане на 

серотонин или антитромбоцитни средства като салицилати (вж. точка 4.5).

Кожни реакции
При теноксикам са докладвани животозастрашаващи кожни реакции като ексфолиативен дерматит, токсична епидермална 
некролиза (TEN) и синдром на Stevens-Johnson (SJS), които могат да бъдат фатални и да се появят без предупреждение. Тези 
сериозни нежелани реакции са идиосинкратични и не зависят от дозата или продължителността на употреба.

Пациентите трябва да бъдат информирани за признаците и симптомите на сериозни кожни реакции и да бъдат наблюдавани 
внимателно за кожни реакции. Най-високият риск от поява на SJS или TEN е през първите седмици от лечението.

Ако са налице симптоми или признаци на SJS или TEN (напр. прогресивен кожен обрив, често с мехури от лезии на лигавицата), 
лечението с Tenoxicam Devatis трябва да се преустанови. Най-добрите резултати за управление на SJS и TEN идват от ранна 
диагностика и незабавно прекратяване на всяко предполагаемо лекарство. Ранното оттегляне е свързано с по-добра прогноза.

Ако пациентът е развил SJS или TEN при употребата на теноксикам, теноксикам не трябва да се възобновява при този пациент в 
нито един момент.

Хематологични ефекти
Теноксикам инхибира агрегацията на тромбоцитите и може да повлияе на хемостазата. Теноксикам Деватис няма значително влияние 

върху факторите на коагулация на кръвта, времето на коагулация, протромбиновото време и активираното тромбопластиново време.

Въпреки това пациентите с нарушения на коагулацията или на терапия, която пречи на хемостазата, трябва да бъдат 
внимателно наблюдавани, когато се прилага Tenoxicam Devatis.

Очни ефекти
Съобщавани са нежелани очни находки при НСПВС, включително Tenoxicam Devatis. Поради това офталмологичната 
оценка се препоръчва за пациенти, които развиват зрителни нарушения.

Антипиретични ефекти

Както е известно за други противовъзпалителни лекарства, Tenoxicam Devatis може да маскира обичайните признаци на инфекция.

Бъбречна недостатъчност

НСПВС инхибират синтеза на простагландини в бъбреците и следователно могат да имат нежелан ефект върху бъбречната 
хемодинамика и върху водния и солевия баланс. Необходимо е адекватно наблюдение на пациента със специален акцент върху 
сърдечната и бъбречната функция (BUN, креатинин, развитие на оток, наддаване на тегло и др.) при пациенти с анамнеза за 
бъбречно заболяване, нарушена бъбречна функция при диабетици, чернодробна цироза, конгестивни сърдечна 
недостатъчност, хиповолемия и съпътстващо лечение с потенциално нефротоксични лекарства, диуретици и кортикостероиди. 
Тази група пациенти е изложена на особен риск в пери- и следоперативните фази на тежката операция поради възможността от 
сериозна загуба на кръв. Поради това те изискват внимателно наблюдение в следоперативния и възстановителния период.
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Поради високото свързване на теноксикам с плазмените протеини е необходимо повишено внимание, когато нивата на плазмения албумин са 

значително намалени.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ацетилсалицилат и салицилати
Салицилатите повишават клирънса и обема на разпределение на НСПВС, включително теноксикам и намаляват 
средните минимални стационарни плазмени концентрации на теноксикам, като ги изместват от местата на 
свързване с протеини. Едновременното лечение със салицилати или други НСПВС не се препоръчва поради 
повишен риск от нежелани реакции.

Антитромбоцитни средства и селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин

Едновременната употреба на антитромбоцитни средства и селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs) с 

НСПВС повишава риска от стомашно-чревно кървене (вж. точка 4.4)

Метотрексат
Едновременното приложение на някои НСПВС и метотрексат се свързва с намалена бъбречна тубулна 
секреция на метотрексат, по-високи плазмени концентрации на метотрексат и тежка токсичност на 
метотрексат. Поради това трябва да се внимава, когато Tenoxicam Devatis се прилага едновременно с 
метотрексат.

литий
Тъй като теноксикамът може да намали бъбречния клирънс на литий, едновременното им приложение може да доведе 
до повишени плазмени нива и токсичност на лития. Плазмените нива на литий трябва да се следят внимателно.

Диуретици и антихипертензивни средства

Както при НСПВС по принцип, теноксикам не трябва да се прилага едновременно с калий-съхраняващи 
диуретици. Известно е взаимодействие между тези два класа съединения, което може да причини 
хиперкалиемия и бъбречна недостатъчност.
Не е отбелязано клинично значимо взаимодействие между теноксикам и фуроземид, но теноксикамът отслабва 
понижаващия кръвното налягане ефект на хидрохлоротиазид. Както е известно от други НСПВС, теноксикамът може да 
отслаби антихипертензивните ефекти на алфа-адренергичните блокери и АСЕ-инхибиторите.
Няма клинично значимо взаимодействие, когато теноксикам се прилага заедно с атенолол. По време на клиничните изпитвания 
не се съобщава за взаимодействие при пациенти, лекувани едновременно с продукти на дигиталис. По този начин 
едновременното дозиране на Tenoxicam Devatis и продуктите на дигиталис изглежда е без сериозен риск.

Антиациди и H2-рецепторни блокери
Не е установено клинично значимо взаимодействие при едновременно прилагани антиациди и циметидин в 
препоръчаните дози.

пробенецид
Едновременното приложение на пробенецид и лечение с теноксикам може да повиши плазмената концентрация на 
теноксикам. Клиничното значение на това наблюдение не е установено.

Антикоагуланти
Не е установено клинично значимо взаимодействие при едновременно прилагани варфарин и фенпрокумон и 
хепарин с ниско молекулно тегло в препоръчаните дози. Въпреки това, както при другите НСПВС, се препоръчва 
внимателно наблюдение, когато пациентите приемат едновременно антикоагуланти.

Орални антидиабетици

Клиничният ефект на пероралните антидиабетни лекарства глиборнурид, глибенкламид и толбутамид също не се променя от 
теноксикам. Въпреки това, както и при другите НСПВС, се препоръчва внимателно наблюдение, когато пациентите приемат 
едновременно перорални антидиабетни лекарства.
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Колестирамин
Колестирамин може да увеличи клирънса и да намали полуживота на теноксикам.

Декстрометорфан
Едновременното приложение на теноксикам и декстрометорфан може да увеличи аналгетичния ефект в 
сравнение с монотерапията.

Циклоспорин
Повишен риск от нефротоксичност.

алкохол
Няма значимо фармакодинамично взаимодействие между теноксикам и алкохол, но cЕдновременната употреба на алкохол с 
теноксикам засилва увреждането на стомашната лигавица.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Основни принципи
Категорията на бременността е C/D (3.триместър)

Жени с детероден потенциал/Контрацепция
Няма данни относно ефектите на теноксикам върху контрола на раждаемостта (контрацепция). Употребата на теноксикам, както и всеки 

агент, за който е известно, че инхибира синтеза на циклооксигеназа/простагландин, може да увреди фертилитета и не се препоръчва при 

жени, които се опитват да забременеят. Ако се използва от жена, която се опитва да забременее, дозата трябва да се поддържа възможно 

най-ниска, а продължителността на лечението е възможно най-кратка.

Бременност
Инхибирането на синтеза на простагландин може да повлияе неблагоприятно върху бременността и/или развитието на 
ембриона/фетуса. Данните от епидемиологични проучвания предполагат повишен риск от спонтанен аборт и от сърдечни 
малформации и гастрошизис след употреба на инхибитор на синтеза на простагландин в ранна бременност. Абсолютният риск 
от сърдечно-съдови малформации е повишен от по-малко от 1% до приблизително 1,5%. Смята се, че рискът се увеличава с 
дозата и продължителността на терапията. При животни е доказано, че приложението на инхибитор на синтеза на 
простагландин води до повишена загуба преди и след имплантиране и ембрио-фетална смъртност. Освен това се съобщава за 
повишена честота на различни малформации, включително сърдечно-съдови, при животни, получаващи инхибитор на синтеза 
на простагландин по време на органогенетичния период. През първия и втория триместър на бременността, Tenoxicam Devatis 
не трябва да се прилага, освен ако не е абсолютно необходимо. Ако Tenoxicam Devatis се използва от жена, която се опитва да 
забременее, или през първия и втория триместър на бременността, дозата трябва да се поддържа възможно най-ниска, а 
продължителността на лечението е възможно най-кратка.

По време на третия триместър на бременността всички инхибитори на синтеза на простагландин могат да изложат плода на:

-
-

кардиопулмонална токсичност (с преждевременно затваряне на дуктус артериозус и белодробна хипертония) бъбречна 
дисфункция, която може да прогресира до бъбречна недостатъчност с олиго-хидроамниоза

И майката и новороденото, в края на бременността, да:
- възможно удължаване на времето на кървене, антиагрегиращ ефект, който може да се прояви дори при много ниски дози.

инхибиране на маточните контракции, което води до забавено или продължително раждане.-

Следователно, Tenoxicam Devatis е противопоказан през третия триместър на бременността.

Кърмене
Въз основа на констатациите от еднократно приложение, много малко количество (средна стойност под 0,3% от 
дозата) теноксикам преминава в кърмата (вж. точка 5.2).
Няма данни за нежелани реакции при кърмени бебета на майки, приемащи теноксикам. Независимо от това, кърмачетата 
трябва да бъдат отбити или лекарството да се преустанови.
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Плодовитост

Употребата на теноксикам, както при всеки агент, за който е известно, че инхибира синтеза на циклооксигеназа/простагландин, може да 

увреди фертилитета и не се препоръчва при жени, които се опитват да забременеят.

При жени, които имат затруднения със зачеването или които са подложени на изследване за фертилитет, трябва да се обмисли 
прекратяване на лечението с теноксикам (вж. точка 5.3).

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Пациенти, които изпитват нежелани събития, които могат да повлияят на шофирането или работата с машини, като световъртеж, 

сънливост или зрителни нарушения, трябва да се въздържат от шофиране или работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Въз основа на клинични проучвания, включващи голям брой пациенти, теноксикамът се понася добре в 
препоръчителната доза. Обикновено съобщените нежелани реакции са леки и преходни. При малка част от 
пациентите е необходимо прекъсване на лечението поради нежелани реакции.
Установено е, че локалната поносимост на парентерално приложение на теноксикам е добра.

Най-често наблюдаваните нежелани реакции във връзка с НСПВС са стомашно-чревни по природа. Могат 
да се появят пептични язви, перфорация или стомашно-чревно кървене, понякога фатални, особено при 
възрастни хора (вж. точка 4.4). Гадене, повръщане, диария, метеоризъм, запек, диспепсия, коремна болка, 
мелена, хематемеза, улцерозен стоматит, обостряне на колит и болест на Crohn (вж. точка 4.4) са 
докладвани след приложение на НСПВС. По-рядко се наблюдава гастрит.

Следните термини и честоти се използват за нежелани реакции, дължащи се на употребата на теноксикам:

Много често (≥1/10) често (≥1/100, <1/10), нечести (≥1/1000, <1/100), редки (≥1/10000, <1/1000), много редки 
(<1/10000), неизвестни (не могат да бъдат оценени от наличните данни).

Нарушения на кръвта и лимфната система
Не се знае: Анемия, агранулоцитоза, левкопения, тромбоцитопения.

Нарушения на имунната система

Не се знае: Реакции на свръхчувствителност като диспнея, астма, анафилаксия, ангиоедем.

Нарушения на метаболизма и 
храненето Нечести: Намален апетит

Психични разстройства
Нечести: Нарушение на съня
Не се знае: Състояние на обърканост, Халюцинации

Нарушения на нервната система често 
срещани: Световъртеж, главоболие Не се знае: 

Парестезия, Сомнолентност

Нарушения на очите

Не се знае: Зрителни нарушения (като зрително увреждане и замъглено зрение)

Нарушения на ухото и лабиринта 
Нечести: Световъртеж

Сърдечни нарушения
Нечести: Сърцебиене Не се 
знае: Сърдечна недостатъчност
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Съдови нарушения
Не се знае: Васкулит.
Клиничните проучвания и епидемиологичните данни предполагат, че употребата на селективни инхибитори на 
циклооксигеназа 2 (COX2 инхибитори) и някои НСПВС (особено при високи дози и продължително лечение) може да бъде 
свързана с леко повишаване на риска от артериално тромботично събитие (напр. инфаркт на миокарда или инсулт) .
Въпреки че не е доказано, че теноксикам увеличава тромботични събития като инфаркт на миокарда, няма достатъчно 
данни, за да се изключи такъв риск при теноксикам.

Стомашно-чревни нарушения
често срещани: Стомашна, епигастрална и коремна болка, диспепсия, гадене
Нечести: Стомашно-чревно кървене (включително хематемезис и мелена), Стомашно-чревна язва, 
Запек, Диария, Повръщане, Язви в устата, Гастрит, Сухота в устата.
Много рядко: Панкреатит
Не се знае: стомашно-чревна перфорация, обостряне на колит и болест на Crohn, метеоризъм

Хепатобилиарни нарушения Нечести: 
Повишени чернодробни ензими Не се знае: 
Хепатит

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Нечести: Сърбеж, 
еритема, екзантема, обрив, уртикария.
Много рядко: синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза (синдром на Lyell), Не се 
знае: Реакции на фоточувствителност.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Нечести: 

Повишена кръвна урея или креатинин

Нарушения на репродуктивната система и 
гърдите Не се знае: Женско безплодие
Съобщавани са изолирани случаи на женско безплодие с агенти, за които е известно, че инхибират синтеза на циклооксигеназа/
простагландин, включително теноксикам.

Общи нарушения и състояния на мястото на 
приложение Нечести: Умора, оток

Докладване на предполагаеми нежелани реакции

Съобщаването за предполагаеми нежелани реакции след разрешаване на лекарството е важно. Позволява непрекъснато 
наблюдение на съотношението полза/риск на лекарството. От здравните специалисти се изисква да съобщават за всякакви 
предполагаеми нежелани реакцииhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Предозиране
Симптоми
Като цяло пациентите с предозиране на НСПВС са асимптоматични. Предозирането на НСПВС причинява само незначителни нарушения 

на ЦНС или стомашно-чревния тракт.

Има изолирани съобщения за по-сериозна токсичност след поглъщане на значителни количества; те включват гърчове, 
кома и бъбречна недостатъчност и може да настъпи сърдечно-дихателен арест. Съобщава се също за чернодробна 
дисфункция, хипотромбобинемия и метаболитна ацидоза.

Лечение
В случай на предозиране е показано подходящо поддържащо лечение и може да бъде показано спиране на 
лекарството, антиацидите и инхибиторите на протонната помпа. Няма известни специфични антидоти. 
Диализата не изчиства значително НСПВС от кръвния поток.

За допълнителни съвети относно управлението на предозирането, моля, свържете се с Националния информационен център за отрови (0800
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ОТРОВА или 0800 764 766).

Злоупотреба с наркотици и зависимост:Зависимостта от наркотици, пристрастяването и злоупотребата за развлечение не са 

докладвани като проблем с това съединение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: Антиревматично, противовъзпалително и аналгетично 
средство. ATC код: M01AC02

Активната съставка на Tenoxicam Devatis, теноксикам, е нестероидно противовъзпалително лекарство (НСПВС) с 
противовъзпалителни, аналгетични и антиревматични свойства и също така инхибира агрегацията на тромбоцитите. 
Теноксикамът инхибира биосинтезата на простагландин чрез инхибиране на циклооксигеназа 1 (COX-1) и 2 (COX-2), и 
дветеинвитро(овчи семенни мехурчета) иin vivo(защита от индуцирана от арахидонова киселина токсичност при 
мишки). Инвитроизследване на циклооксигеназни изоензими, получени от човешки COS-7 клетки, показва, че 
теноксикамът инхибира COX-1 и COX-2 изоензимите приблизително в същата степен, т.е. съотношението COX-2/COX-1 е 
равно на 1,34.
Инвитротестовете за левкоцитна пероксидаза предполагат, че теноксикамът може да действа като уловител на активен кислород в 

мястото на възпаление.

Теноксикамът е мощенинвитроинхибитор на човешките металопротеинази (стромелизин и колагеназа), които предизвикват 
разрушаване на хрущяла.
Друг възможен механизъм на действие е намаляването на нивата на нитритите, което показва промяна в NO 
пътищата.
Тези фармакологични ефекти обясняват, поне отчасти, терапевтичната полза от Tenoxicam Devatis при лечението на 
болезнени възпалителни и дегенеративни заболявания на мускулно-скелетната система.

5.2 Фармакокинетични свойства

Общи свойства
абсорбция:
След интрамускулно приложение бионаличността е пълна и няма разлика между пероралните 
приложения. След интрамускулно инжектиране нивата при или над 90% от максимално постигнатите 
концентрации се достигат още 15 минути след дозата.
При препоръчителния режим на дозиране от 20 mg веднъж дневно, стационарните състояния се достигат в рамките на 
10-15 дни без неочаквано натрупване. Средната концентрация в стационарно състояние е 11 mg/L, когато теноксикам се 
прилага в перорални дози от 20 mg веднъж дневно и това не се променя дори при лечение до 4 години.

Както се прогнозира от кинетиката на единична доза, плазмените концентрации в стационарно състояние са 6 пъти по-високи от тези, 

постигнати след еднократна доза.

разпространение:

След интравенозно приложение на 20 mg теноксикам, плазмените нива на лекарството намаляват бързо през първите 2 
часа, главно поради процеси на разпределение. Средният обем на разпределение в стационарно състояние е 10-12 L.

В кръвта над 99% от лекарството се свързва с албумина. Теноксикамът прониква добре в синовиалната течност. 
Пиковите концентрации се достигат по-късно, отколкото в плазмата.
Въз основа на констатациите от еднократно приложение, много малко количество (средна стойност под 0,3% от 
дозата) теноксикам преминава в кърмата (вж. точка 4.6).

метаболизъм:
Теноксикам се екскретира през черния дроб след практически пълна биотрансформация до фармакологично неактивни 
метаболити.
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TENOXICAM Devatis прах за инжекции, 20 mg
Модул 1.3.1 Информационен лист за Нова Зеландия

Елиминиране:
До две трети от приложената доза се екскретира с урината (главно като неактивен 5'-хидрокситеноксикам), а 
останалата част чрез жлъчката (значителна част под формата на глюкуронирани съединения). Не повече от 1% от 
приложената доза се екскретира непроменена чрез урината. Средният елиминационен полуживот на теноксикам 
е 72 часа (диапазон 59 до 74 часа). Общият плазмен клирънс е 2 ml/min.

Линейност/нелинейност:
Фармакокинетиката на теноксикам е линейна в изследвания дозов диапазон от 10 до 100 mg.

Характеристики при пациенти

Бъбречна недостатъчност:

Проучвания при пациенти с бъбречно увреждане предполагат, че не е необходимо коригиране на дозата за постигане на плазмени 

концентрации, подобни на тези, наблюдавани при здрави индивиди.

Чернодробно увреждане:

Проучвания при пациенти с чернодробно увреждане предполагат, че не е необходимо коригиране на дозата за постигане на плазмени 

концентрации, подобни на тези, наблюдавани при здрави индивиди.

Гериатрична популация:

Проучвания при пациенти в напреднала възраст показват, че не е необходимо коригиране на дозата за постигане на плазмени концентрации, 

подобни на тези, наблюдавани при здрави индивиди. Кинетичният профил при възрастните хора се наблюдава като подобен на здрави индивиди.

Друго:
Кинетичният профил при пациенти с ревматично заболяване се наблюдава като подобен на здрави индивиди.

Поради високото свързване на теноксикам с плазмените протеини е необходимо повишено внимание, когато нивата на плазмения 

албумин са значително намалени (вж. точка 4.4).

5.3 Предклинични данни за безопасност

Канцерогенност: Теноксикамът не показва канцерогенни ефекти при животни.

Мутагенност: Теноксикамът не показва мутагенни ефекти при животни.

Нарушение на плодовитостта:

Употребата на теноксикам, както и всеки агент, за който е известно, че инхибира синтеза на циклооксигеназа/простагландин, 
може да увреди фертилитета и не се препоръчва при жени, които се опитват да забременеят. При жени, които имат затруднения 
със зачеването или са подложени на изследване за безплодие, трябва да се обмисли прекратяване на лечението с теноксикам.

Тератогенност: Теноксикамът не показва тератогенни ефекти при животни.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Аскорбинова киселина

Динатриев едетат
манитол
Натриев хидроксид
Трометамол
Солна киселина (за корекция на pH)
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Модул 1.3.1 Информационен лист за Нова Зеландия

6.2 Несъвместимости
TENOXICAM прах за инжекции не трябва да се използва с инфузии поради риск от утаяване. При липса 
на проучвания за съвместимост, това лекарство не трябва да се смесва с други лекарства.

6.3 Срок на годност

24 месеца. Продуктът Tenoxicam Devatis трябва да се използва веднага след разтваряне.

6.4 Условия за съхранение
Да се   съхранява при или под 30°C, защитено от светлина.

6.5 Вид и естество на контейнера
Безцветен стъклен флакон от 3 ml, който съдържа 20 mg лиофилизирана маса.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и друга работа
Всички неизползвани материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне.

7. МЕДИЦИНСКИ ГРАФИК

Лекарство с рецепта

8. СПОНСОР

DEVATIS LIMITED
45 Yarrow Street, Invercargill, 9810 
Нова Зеландия
Тел: +64 3 211 0080 
Факс: +64 3 211 0079 
www.devatis.nz

9. ДАТА НА ПЪРВО ОДОБРЕНИЕ

Дата на първото разрешение: 15.10.2020 г. Дата на 

последното подновяване:

10. ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

09.08.2021 г
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