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NIEUW-ZEELAND GEGEVENSBLAD

1. PRODUCTNAAM:

TENOXICAM Devatis poeder voor injectie, 20 mg

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Werkzame stof:
Elke injectieflacon bevat 20 mg Tenoxicam.
Gereconstitueerde Tenoxicam Devatis-oplossing bevat 10 mg/ml tenoxicam.

Hulpstof(fen):
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Flacon met gevriesdroogd poeder voor injectie 
Geelgroen gekleurde gevriesdroogde massa

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties
Tenoxicam Devatis is geïndiceerd bij volwassenen voor de symptomatische behandeling van de volgende pijnlijke 
inflammatoire en degeneratieve aandoeningen van het bewegingsapparaat:
-
-
-
-
-

Reumatoïde artritis
artrose
artrose
spondylitis ankylopoetica
extra-articulaire aandoeningen, bijv. tendinitis, bursitis, periartritis van schouders (schouder-hand-syndroom) of heupen, 
verrekkingen en verstuikingen
postoperatieve pijn-

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering/frequentie en duur van toediening
Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door de laagste effectieve dosis te gebruiken voor de kortst mogelijke duur die nodig is 

om de symptomen onder controle te houden (zie rubriek 4.4).

Voor alle indicaties behalve postoperatieve pijn, dient een dagelijkse enkelvoudige dosis van 20 mg op hetzelfde tijdstip van de dag te 
worden toegediend.
Voor postoperatieve pijn is de aanbevolen dosis 40 mg per dag gedurende 5 dagen.
Bij de behandeling van chronische aandoeningen is het therapeutische effect van tenoxicam al vroeg in de behandeling duidelijk 
en neemt de respons in de loop van de tijd geleidelijk toe. Bij chronische aandoeningen worden dagelijkse doses hoger dan 20 
mg niet aanbevolen, omdat dit de frequentie en intensiteit van ongewenste reacties zou verhogen zonder dat de werkzaamheid 
significant zou toenemen.
Voor patiënten die een langdurige behandeling nodig hebben, kan een verlaging tot een dagelijkse orale dosis van 10 mg worden geprobeerd 

voor onderhoud (dit kan niet worden bereikt met dit product, dwz er moet een tabletpresentatie worden gebruikt).

Wijze van toediening
De gevriesdroogde kracht in de injectieflacon moet worden opgelost in 2 ml steriel water voor injectie. De bereide oplossing 
moet onmiddellijk worden toegediend via intramusculaire (IM) of intraveneuze (IV) bolusinjectie. Indien geïndiceerd, wordt de 
behandeling gestart met een enkele dosis door middel van IV- of IM-toediening per dag gedurende één of twee dagen
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en voortgezette toediening van tenoxicam via orale of rectale route.

Gevriesdroogd poeder voor injectie is ontwikkeld voor IM of IV bolustoediening; vanwege de mogelijkheid van neerslag 
mag het niet via infusie worden gebruikt.

Aanvullende informatie over speciale populaties

Nierfunctiestoornis
De bovenstaande doseringsaanbevelingen zijn ook van toepassing op patiënten met een nierfunctiestoornis. Het wordt echter 
aanbevolen dat wanneer tenoxicam wordt gebruikt bij patiënten met een nierfunctiestoornis, de nierfunctie zorgvuldig wordt 
gecontroleerd. Bij patiënten met nierinsufficiëntie moet de dosering worden geminimaliseerd. Het mag niet worden gebruikt bij 
patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis.

leverfunctiestoornis
De bovenstaande doseringsaanbevelingen zijn ook van toepassing op patiënten met leverinsufficiëntie. Het wordt echter aanbevolen dat 
wanneer tenoxicam wordt gebruikt bij patiënten met een leverfunctiestoornis, de leverfuncties zorgvuldig worden gecontroleerd. Bij 
patiënten met leverinsufficiëntie moet de dosering worden geminimaliseerd. Het mag niet worden gebruikt bij patiënten met een 
ernstige leverfunctiestoornis.

Pediatrische populatie
Er zijn geen doseringsaanbevelingen vastgesteld voor kinderen en adolescenten vanwege onvoldoende gegevens. Niet 
gebruiken in deze leeftijdsgroep.

geriatrische populatie
Ouderen hebben een verhoogd risico op gastro-intestinale bloedingen, ulceraties of perforaties die fataal kunnen zijn. Deze 
patiënten moeten de behandeling starten met de laagst beschikbare dosis en een combinatietherapie met beschermende 
middelen (bijv. misoprostol of protonpompremmers) moet worden overwogen voor deze patiënten die gelijktijdig gebruik 
maken van en ook voor patiënten die gelijktijdig een lage dosis salicylaten nodig hebben, of andere geneesmiddelen die 
waarschijnlijk de gastro-intestinaal risico (zie rubriek 4.4).

4.3 Contra-indicaties
Tenoxicam Devatis is gecontra-indiceerd bij:
- Patiënten met een bekende overgevoeligheid voor tenoxicam of voor één van de hulpstoffen in combinatie met Tenoxicam 

Devatis of voor andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's).
Patiënten die eerder symptomen van astma, rhinitis, angio-oedeem of urticaria hebben vertoond als gevolg van salicylaten 
of andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's).
Patiënten met actieve of met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale bloeding of perforatie, gerelateerd aan eerdere 
behandeling met NSAID's (zie rubriek 4.4).
Patiënten met een actieve maagzweer of een voorgeschiedenis van recidiverende maagzweer of bloeding (twee of meer duidelijke episodes 

van bewezen ulceratie of bloeding) (zie rubriek 4.4).

Hemorragische diathese, zoals bij andere NSAID's.
Zoals met andere NSAID's, bij patiënten met ernstig hartfalen, nierfalen en leverfalen. Laatste 
trimester van de zwangerschap (zie rubriek 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Tenoxicam Devatis is relatief gecontra-indiceerd bij patiënten met leverdisfunctie.
Het gelijktijdig gebruik van tenoxicam met NSAID's, waaronder selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers, moet worden vermeden.

Vanwege de hoge plasma-eiwitbinding van tenoxicam moeten, wanneer de plasma-albumineconcentraties aanzienlijk worden 
verlaagd, voorzichtigheid en voorzorg worden betracht.
Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door de laagste effectieve dosis te gebruiken voor de kortst mogelijke duur die nodig is 

om de symptomen onder controle te houden (zie rubriek 4.2 en GI-bloeding, ulceratie en perforatie).

Cardiovasculaire en cerebrovasculaire effecten
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Passende controle is vereist bij patiënten met een voorgeschiedenis van hypertensie en/of licht tot matig congestief 
hartfalen, aangezien vochtretentie en oedeem zijn gemeld in verband met behandeling met NSAID's. Gegevens uit 
klinisch onderzoek en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik van selectieve COX-2-remmers en 
sommige NSAID's (vooral bij hoge doses en langdurige behandeling) gepaard kan gaan met een verhoogd risico op 
arteriële trombotische voorvallen, waaronder myocardinfarct en beroerte, dat kan toenemen met de dosis of 
gebruiksduur. Patiënten met hart- en vaatziekten of cardiovasculaire risicofactoren lopen mogelijk ook een groter risico.

Patiënten met ongecontroleerde hypertensie, congestief hartfalen, vastgestelde ischemische hartziekte, perifere 
arteriële ziekte en/of cerebrovasculaire ziekte mogen alleen na zorgvuldige overweging met Tenoxicam Devatis worden 
behandeld. Een soortgelijke overweging moet worden gemaakt voordat wordt begonnen met een langdurige 
behandeling van patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (bijv. hypertensie, hyperlipidemie, diabetes 
mellitus, roken).

Om het potentiële risico op een ongunstige cardiovasculaire gebeurtenis te minimaliseren bij patiënten die een NSAID gebruiken, vooral 
bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren, moet de laagste effectieve dosis worden gebruikt voor de kortst mogelijke duur (zie 
rubriek 4.2).

NSAID's kunnen leiden tot het ontstaan   van nieuwe hypertensie of verergering van reeds bestaande hypertensie en patiënten die 
antihypertensiva met NSAID's gebruiken, kunnen een verminderde antihypertensieve respons hebben.

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van NSAID's aan patiënten met hypertensie. De bloeddruk moet nauwlettend worden 
gecontroleerd tijdens de start van de behandeling met NSAID's en daarna met regelmatige tussenpozen.

Vochtretentie en oedeem zijn waargenomen bij sommige patiënten die NSAID's gebruiken; daarom is voorzichtigheid 
geboden bij patiënten met vochtretentie of hartfalen.

Er is geen consistent bewijs dat suggereert dat gelijktijdig gebruik van aspirine het mogelijk verhoogde risico op ernstige 
cardiovasculaire trombotische voorvallen geassocieerd met NSAID-gebruik vermindert.

Gastro-intestinale bloeding, ulceratie en perforatie:
GI-bloeding, ulceratie of perforatie, die fataal kan zijn, is gemeld bij alle NSAID's, waaronder Tenoxicam Devatis, op elk moment tijdens 
de behandeling, met of zonder waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige GI-voorvallen. Studies hebben geen 
enkele subgroep van patiënten geïdentificeerd die geen risico lopen op het ontwikkelen van een maagzweer en bloeding.

Zweren van het bovenste deel van het maagdarmkanaal, grove bloedingen of perforaties veroorzaakt door NSAID's komen voor bij ongeveer 1% 

van de patiënten die gedurende 3-6 maanden worden behandeld en bij ongeveer 2-4% van de patiënten die gedurende een jaar worden 

behandeld. Deze trends zetten zich voort bij een langere gebruiksduur, waardoor de kans op het ontwikkelen van een ernstige gastro-intestinale 

gebeurtenis op enig moment in de loop van de therapie toeneemt. Zelfs kortdurende therapie is echter niet zonder risico.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met risicofactoren voor gastro-intestinale voorvallen die mogelijk een groter risico lopen op het 
ontwikkelen van ernstige gastro-intestinale voorvallen, bijv. ouderen, patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige gastro-intestinale 
voorvallen, roken en alcoholisme.

Ouderen hebben een verhoogde frequentie van bijwerkingen van NSAID's, met name gastro-intestinale bloedingen en 
perforaties, die fataal kunnen zijn. Verzwakte patiënten lijken zweren of bloedingen niet zo goed te verdragen als 
anderen. De meeste fatale gastro-intestinale voorvallen die verband houden met NSAID's kwamen voor bij oudere en/of 
verzwakte patiënten. Het risico op gastro-intestinale bloeding, ulceratie of perforatie is groter bij toenemende NSAID-
doses, bij patiënten met een voorgeschiedenis van ulcera, vooral indien gecompliceerd met bloeding of perforatie (zie 
rubriek 4.3) en bij ouderen.

Patiënten met risicofactoren moeten de behandeling starten met de laagst beschikbare dosis en een combinatietherapie met 
beschermende middelen (bijv. misoprostol of protonpompremmers) moet worden overwogen voor deze patiënten die 
gelijktijdig gebruiken en ook voor patiënten die gelijktijdig een lage dosis salicylaten of andere geneesmiddelen nodig hebben.
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waarschijnlijk het gastro-intestinale risico verhogen (zie hieronder en rubriek 4.5).

NSAID's dienen met zorg te worden gegeven aan patiënten met een voorgeschiedenis van inflammatoire darmziekte 
(colitis ulcerosa; ziekte van Crohn), aangezien hun toestand kan verergeren. Patiënten met een voorgeschiedenis van 
gastro-intestinale toxiciteit, vooral bij ouderen, dienen ongebruikelijke abdominale symptomen (vooral gastro-intestinale 
bloedingen) te melden, vooral in de beginfase van de behandeling. Als maagzweren of gastro-intestinale bloedingen 
optreden, moet Tenoxicam Devatis onmiddellijk worden stopgezet. Artsen dienen patiënten te waarschuwen voor de 
tekenen en symptomen van ernstige gastro-intestinale toxiciteit.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen krijgen die het risico op ulceratie of bloeding 
kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals warfarine, selectieve 
serotonineheropnameremmers of plaatjesaggregatieremmers zoals salicylaten (zie rubriek 4.5).

Huidreacties
Levensbedreigende huidreacties zoals exfoliatieve dermatitis, toxische epidermale necrolyse (TEN) en Stevens-
Johnson-syndroom (SJS), die fataal kunnen zijn en zonder waarschuwing optreden, zijn gemeld met tenoxicam. 
Deze ernstige bijwerkingen zijn idiosyncratisch en zijn onafhankelijk van de dosis of de duur van het gebruik.

Patiënten moeten worden geïnformeerd over de tekenen en symptomen van ernstige huidreacties en nauwlettend worden 
gecontroleerd op huidreacties. Het grootste risico op het optreden van SJS of TEN is binnen de eerste weken van de behandeling.

Als symptomen of tekenen van SJS of TEN (bijv. progressieve huiduitslag, vaak met blaren van mucosale laesies) aanwezig zijn, moet de 

behandeling met Tenoxicam Devatis worden stopgezet. De beste resultaten voor de behandeling van SJS en TEN zijn het resultaat van een vroege 

diagnose en onmiddellijke stopzetting van een vermoedelijk geneesmiddel. Vroegtijdige ontwenning is geassocieerd met een betere prognose.

Als de patiënt SJS of TEN heeft ontwikkeld met het gebruik van tenoxicam, mag tenoxicam op geen enkel moment opnieuw worden 
gestart bij deze patiënt.

Hematologische effecten
Tenoxicam remt de bloedplaatjesaggregatie en kan de hemostase beïnvloeden. Tenoxicam Devatis heeft geen 
significante invloed op bloedstollingsfactoren, stollingstijd, protrombinetijd en geactiveerde tromboplastinetijd.

Patiënten met stollingsstoornissen of die therapie krijgen die de hemostase verstoort, moeten echter zorgvuldig worden 
geobserveerd wanneer Tenoxicam Devatis wordt toegediend.

Oculaire effecten
Bij gebruik van NSAID's, waaronder Tenoxicam Devatis, zijn nadelige oogbevindingen gemeld. Daarom wordt oogheelkundige 
evaluatie aanbevolen voor patiënten die gezichtsstoornissen ontwikkelen.

Antipyretische effecten

Zoals bekend van andere ontstekingsremmende geneesmiddelen, kan Tenoxicam Devatis de gebruikelijke tekenen van infectie maskeren.

Nierfunctiestoornis
NSAID's remmen de renale prostaglandinesynthese en kunnen bijgevolg een ongewenst effect 
hebben op de hemodynamiek van de nieren en op de zout- en waterhuishouding. Bij patiënten 
met een voorgeschiedenis van nierziekte, verminderde nierfunctie bij diabetici, levercirrose, 
congestief hartfalen, hypovolemie en gelijktijdige behandeling met mogelijk nefrotoxische 
geneesmiddelen, diuretica en corticosteroïden. Deze groep patiënten loopt een speciaal risico in 
de peri- en postoperatieve fasen van grote operaties vanwege de mogelijkheid van ernstig 
bloedverlies. Ze vereisen daarom nauwlettend toezicht in de postoperatieve en herstelperiodes.
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Vanwege de hoge plasma-eiwitbinding van tenoxicam is voorzichtigheid geboden wanneer de plasma-albuminespiegels 
aanzienlijk worden verlaagd.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Acetylsalicylaat en salicylaten
Salicylaten verhogen de klaring en het distributievolume van NSAID's, waaronder tenoxicam, en verlagen de 
gemiddelde minimale steady-state plasmaconcentraties van tenoxicam door ze van de eiwitbindingsplaatsen te 
verdringen. Gelijktijdige behandeling met salicylaten of andere NSAID's wordt niet aanbevolen vanwege een 
verhoogd risico op ongewenste reacties.

Bloedplaatjesaggregatieremmers en selectieve serotonineheropnameremmers
Gelijktijdig gebruik van trombocytenaggregatieremmers en selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) met NSAID's 
verhoogt het risico op gastro-intestinale bloedingen (zie rubriek 4.4).

Methotrexaat
Gelijktijdige toediening van sommige NSAID's en methotrexaat is in verband gebracht met verminderde renale 
tubulaire secretie van methotrexaat, hogere plasmaconcentraties van methotrexaat en ernstige 
methotrexaattoxiciteit. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer Tenoxicam Devatis gelijktijdig met 
methotrexaat wordt toegediend.

Lithium
Aangezien tenoxicam de renale klaring van lithium kan verminderen, kan gelijktijdige toediening ervan leiden tot verhoogde 
plasmaspiegels en toxiciteit van lithium. De plasmaspiegels van lithium moeten nauwlettend worden gecontroleerd.

Diuretica en antihypertensiva
Zoals met NSAID's in het algemeen, dient tenoxicam niet gelijktijdig te worden toegediend met kaliumsparende 
diuretica. Er is een bekende interactie tussen deze twee klassen van verbindingen, die hyperkaliëmie en nierfalen 
kan veroorzaken.
Er werd geen klinisch significante interactie tussen tenoxicam en furosemide waargenomen, maar tenoxicam verzwakt 
het bloeddrukverlagende effect van hydrochloorthiazide. Zoals bekend van andere NSAID's, kan tenoxicam de 
antihypertensieve effecten van alfa-adrenerge blokkers en ACE-remmers afzwakken.
Er was geen klinisch relevante interactie wanneer tenoxicam samen met atenolol werd toegediend. Tijdens klinische 
onderzoeken werd geen interactie gemeld bij patiënten die gelijktijdig met digitalisproducten werden behandeld. 
Gelijktijdige toediening van Tenoxicam Devatis en digitalis-producten lijkt dus zonder grote risico's.

Antacida en H2-receptorblokkers
Er is geen klinisch relevante interactie gevonden met gelijktijdig toegediende antacida en cimetidine in de 
aanbevolen doseringen.

probenecide
Gelijktijdige toediening van probenecide en behandeling met tenoxicam kan de plasmaconcentratie van tenoxicam 
verhogen. De klinische betekenis van deze waarneming is niet vastgesteld.

anticoagulantia
Er is geen klinisch relevante interactie gevonden met gelijktijdig toegediende warfarine en fenprocoumon, en 
heparine met een laag molecuulgewicht in de aanbevolen doseringen. Niettemin wordt, net als bij andere 
NSAID's, zorgvuldige controle aanbevolen wanneer patiënten gelijktijdig anticoagulantia krijgen.

Orale antidiabetica
Het klinische effect van de orale antidiabetica glibornuride, glibenclamide en tolbutamide werd evenmin 
beïnvloed door tenoxicam. Desalniettemin wordt, net als bij andere NSAID's, zorgvuldige controle aanbevolen 
wanneer patiënten gelijktijdig orale antidiabetica krijgen.
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Colestyramine
Colestyramine kan de klaring verhogen en de halfwaardetijd van tenoxicam verkorten.

dextromethorfan
Gelijktijdige toediening van tenoxicam en dextromethorfan kan het analgetische effect versterken in vergelijking 
met monotherapie.

Ciclosporine
Verhoogd risico op nefrotoxiciteit.

Alcohol
Er is geen significante farmacodynamische interactie tussen tenoxicam en alcohol, maar cgelijktijdig gebruik van alcohol met 
tenoxicam versterkt de beschadiging van het maagslijmvlies.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Algemene principes
Zwangerschapscategorie is C/D (3.trimester)

Vrouwen die zwanger kunnen worden/anticonceptie
Er zijn geen gegevens over de effecten van tenoxicam op anticonceptie (anticonceptie). Het gebruik van tenoxicam, zoals met elk middel waarvan 

bekend is dat het de cyclo-oxygenase/prostaglandinesynthese remt, kan de vruchtbaarheid verminderen en wordt niet aanbevolen bij vrouwen die 

proberen zwanger te worden. Als het wordt gebruikt door een vrouw die probeert zwanger te worden, moet de dosis zo laag mogelijk worden 

gehouden en de behandeling zo kort mogelijk duren.

Zwangerschap

Remming van de prostaglandinesynthese kan de zwangerschap en/of de embryonale/foetale ontwikkeling nadelig 
beïnvloeden. Gegevens uit epidemiologische onderzoeken wijzen op een verhoogd risico op een miskraam en op 
hartafwijkingen en gastroschisis na gebruik van een prostaglandinesyntheseremmer in het begin van de zwangerschap. 
Het absolute risico op cardiovasculaire malformatie was verhoogd van minder dan 1% tot ongeveer 1,5%. Aangenomen 
wordt dat het risico toeneemt met de dosis en de duur van de therapie. Bij dieren is aangetoond dat toediening van een 
prostaglandinesyntheseremmer leidt tot meer pre- en postimplantatieverlies en embryo-foetale letaliteit. Bovendien zijn 
verhoogde incidenties van verschillende misvormingen, waaronder cardiovasculaire, gemeld bij dieren die tijdens de 
organogenetische periode een prostaglandinesyntheseremmer kregen. Tijdens het eerste en tweede trimester van de 
zwangerschap mag Tenoxicam Devatis niet worden gegeven, tenzij strikt noodzakelijk. Als Tenoxicam Devatis wordt 
gebruikt door een vrouw die probeert zwanger te worden, of tijdens het eerste en tweede trimester van de 
zwangerschap, moet de dosis zo laag mogelijk worden gehouden en de behandeling zo kort mogelijk duren.

Tijdens het derde trimester van de zwangerschap kunnen alle prostaglandinesyntheseremmers de foetus blootstellen aan:
-
-

cardiopulmonale toxiciteit (met voortijdige sluiting van de ductus arteriosus en pulmonale 
hypertensie) nierdisfunctie, die kan evolueren tot nierfalen met oligo-hydroamniose

En de moeder en de pasgeborene, aan het einde van de zwangerschap, om:

- mogelijke verlenging van de bloedingstijd, een anti-aggregerend effect dat zelfs bij zeer lage doses kan 
optreden.
remming van de samentrekkingen van de baarmoeder, resulterend in een vertraagde of langdurige bevalling.-

Daarom is Tenoxicam Devatis gecontra-indiceerd tijdens het derde trimester van de zwangerschap.

Borstvoeding
Op basis van bevindingen van toediening van een enkelvoudige dosis, gaat een zeer kleine hoeveelheid (gemiddelde waarde minder dan 
0,3% van de dosis) tenoxicam over in de moedermelk (zie rubriek 5.2).
Er zijn geen aanwijzingen voor bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding krijgen van moeders die tenoxicam gebruiken. Niettemin moeten 

zuigelingen worden gespeend of het geneesmiddel worden stopgezet.
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Vruchtbaarheid

Het gebruik van tenoxicam, zoals met elk middel waarvan bekend is dat het de cyclo-oxygenase/prostaglandinesynthese remt, kan de 

vruchtbaarheid verminderen en wordt niet aanbevolen bij vrouwen die proberen zwanger te worden.

Bij vrouwen die moeite hebben om zwanger te worden of die een vruchtbaarheidsonderzoek ondergaan, moet worden 
overwogen de behandeling met tenoxicam stop te zetten (zie rubriek 5.3).

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Patiënten die bijwerkingen ervaren die de rijvaardigheid of het gebruik van machines kunnen beïnvloeden, zoals duizeligheid, slaperigheid of 

visusstoornissen, dienen af   te zien van het besturen van een auto of het bedienen van machines.

4.8 Bijwerkingen
Op basis van klinische onderzoeken waarbij grote aantallen patiënten betrokken waren, bleek tenoxicam in de aanbevolen dosis goed te 
worden verdragen. Gewoonlijk waren de gemelde bijwerkingen licht en van voorbijgaande aard. Bij een klein deel van de patiënten was 
het onderbreken van de behandeling vanwege bijwerkingen noodzakelijk.
De lokale tolerantie van parenterale toediening van tenoxicam bleek goed te zijn.

De meest waargenomen bijwerkingen in verband met NSAID's zijn gastro-intestinaal van aard. 
Maagzweren, perforatie of gastro-intestinale bloeding, soms fataal, vooral bij ouderen, kunnen 
voorkomen (zie rubriek 4.4). Misselijkheid, braken, diarree, flatulentie, constipatie, dyspepsie, buikpijn, 
melena, hematemesis, ulceratieve stomatitis, verergering van colitis en de ziekte van Crohn (zie rubriek 
4.4) zijn gemeld na toediening van NSAID's. Minder vaak is gastritis waargenomen.

De volgende termen en frequenties worden gebruikt voor bijwerkingen als gevolg van het gebruik van tenoxicam:

Heel gewoon (≥1/10) vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1000, <1/100), zeldzaam (≥1/10000, <1/1000), zeer zelden 
(<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Niet bekend: Bloedarmoede, agranulocytose, leukopenie, trombocytopenie.

Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend: Overgevoeligheidsreacties zoals dyspnoe, astma, anafylaxie, angio-oedeem.

Metabolisme en voedingsstoornissen 
Ongewoon: Verminderde eetlust

Psychische stoornissen
Ongewoon: Slaapstoornis
Niet bekend: Verwarde toestand, Hallucinaties

Zenuwstelselaandoeningen 
Gemeenschappelijk: Duizeligheid, hoofdpijn 
Niet bekend: Paresthesie, slaperigheid

Oogaandoeningen

Niet bekend: Visuele stoornissen (zoals slechtziendheid en wazig zien)

Oor- en labyrintaandoeningen 
Ongewoon: Hoogtevrees

Hartaandoeningen
Ongewoon: Hartkloppingen 
Niet bekend: Hartfalen
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Bloedvataandoeningen
Niet bekend: Vasculitis.
Klinische onderzoeken en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik van selectieve cyclo-oxygenase 2-remmers 
(COX2-remmers) en sommige NSAID's (vooral bij hoge doses en langdurige behandeling) gepaard kan gaan met een lichte 
toename van het risico op arteriële trombotische gebeurtenissen (bijv. myocardinfarct of beroerte) .
Hoewel niet is aangetoond dat tenoxicam trombotische voorvallen zoals myocardinfarct verhoogt, zijn er onvoldoende gegevens 
om een   dergelijk risico bij tenoxicam uit te sluiten.

Maagdarmstelselaandoeningen
Gemeenschappelijk: Maag-, epigastrische en buikpijn, dyspepsie, misselijkheid
Ongewoon: Gastro-intestinale bloeding (inclusief hematemesis en melena), Gastro-intestinale zweer, 
Constipatie, Diarree, Braken, Mondzweren, Gastritis, Droge mond.
Erg zeldzaam: Pancreatitis
Niet bekend: Gastro-intestinale perforatie, Exacerbatie van colitis en de ziekte van Crohn, Flatulentie

Lever- en galaandoeningen Ongewoon: 
Verhoogde leverenzymen Niet bekend: 
Hepatitis

Huid- en onderhuidaandoeningen Ongewoon: Pruritus, 
erytheem, exantheem, huiduitslag, urticaria.
Erg zeldzaam: Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse (syndroom van Lyell), 
Niet bekend: Fotosensitiviteitsreacties.

Nier- en urinewegaandoeningen Ongewoon: 
Verhoogd bloedureum of creatinine

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen Niet 
bekend: Vrouwelijke onvruchtbaarheid

Er zijn geïsoleerde gevallen van onvruchtbaarheid bij vrouwen gemeld met middelen waarvan bekend is dat ze de cyclo-oxygenase/
prostaglandinesynthese remmen, waaronder tenoxicam.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
Ongewoon: Vermoeidheid, oedeem

Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Het maakt continue monitoring van de 
baten/risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te meldenhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Overdosering
Symptomen
Over het algemeen zijn patiënten met een NSAID-overdosis asymptomatisch. Overdosering met NSAID's veroorzaakt slechts kleine CZS- 
of gastro-intestinale stoornissen.
Er zijn geïsoleerde meldingen van ernstigere toxiciteit na inname van aanzienlijke hoeveelheden; ze 
omvatten toevallen, coma en nierfalen, en hart- en ademhalingsstilstand kan optreden. Leverdisfunctie, 
hypothrombobinemie en metabole acidose zijn ook gemeld.

Behandeling
In geval van overdosering is een geschikte ondersteunende behandeling geïndiceerd en kan stopzetting van het 
geneesmiddel, antacida en protonpompremmers geïndiceerd zijn. Er zijn geen specifieke antidota bekend. Dialyse 
verwijdert NSAID's niet significant uit de bloedstroom.

Neem voor meer advies over het beheer van een overdosis contact op met het National Poisons Information Centre (0800
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VERGIFT of 0800 764 766).

Drugsmisbruik en afhankelijkheid:Drugsverslaving, verslaving en recreatief misbruik zijn niet gemeld als een 
probleem met deze verbinding.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische groep: Antirheumatisch, ontstekingsremmend en pijnstillend middel. 
ATC-code:: M01AC02

Het werkzame bestanddeel van Tenoxicam Devatis, tenoxicam, is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel 
(NSAID) met ontstekingsremmende, pijnstillende en antireumatische eigenschappen en het remt ook de 
bloedplaatjesaggregatie. Tenoxicam remt de biosynthese van prostaglandine door remming van cyclo-oxygenase 1 
(COX-1) en 2 (COX-2), beidein vitro(schapen zaadblaasjes) enin vivo(bescherming van door arachidonzuur geïnduceerde 
toxiciteit bij muizen). In vitroonderzoek naar cyclo-oxygenase-iso-enzymen bereid uit menselijke COS-7-cellen heeft 
aangetoond dat tenoxicam de COX-1- en COX-2-iso-enzymen ongeveer in dezelfde mate remt, dwz de verhouding COX-2/
COX-1 is gelijk aan 1,34.
In vitrotesten van leukocytenperoxidase suggereren dat tenoxicam kan werken als een aaseter voor actieve zuurstof op de 
plaats van ontsteking.
Tenoxicam is een krachtigin vitroremmer van humane metalloproteïnasen (stromelysine en collagenase) die de afbraak 
van kraakbeen induceren.
Een ander mogelijk werkingsmechanisme is de verlaging van het nitrietgehalte, wat wijst op een wijziging van de NO-
routes.
Deze farmacologische effecten verklaren, althans gedeeltelijk, het therapeutische voordeel van Tenoxicam Devatis bij de 
behandeling van pijnlijke inflammatoire en degeneratieve aandoeningen van het bewegingsapparaat.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Algemene eigenschappen

Absorptie:
Na intramusculaire toediening is de biologische beschikbaarheid volledig en is er geen verschil tussen orale 
toedieningen. Na intramusculaire injectie worden niveaus van 90% of meer van de maximaal bereikte 
concentraties al 15 minuten na een dosis bereikt.
Met het aanbevolen doseringsschema van 20 mg eenmaal daags worden binnen 10-15 dagen steady-state-omstandigheden 
bereikt zonder onverwachte accumulatie. De gemiddelde concentratie bij steady-state is 11 mg/l wanneer tenoxicam wordt 
gegeven in orale doses van 20 mg eenmaal daags en dit verandert niet, zelfs niet bij behandeling gedurende maximaal 4 jaar.

Zoals voorspeld op basis van de kinetiek van een enkele dosis, zijn de plasmaconcentraties bij steady-state 6 keer hoger dan die 
bereikt na een enkele dosis.

Verdeling:
Na intraveneuze toediening van 20 mg tenoxicam nemen de plasmaspiegels van het geneesmiddel snel af gedurende de eerste 
2 uur, voornamelijk als gevolg van distributieprocessen. Het gemiddelde distributievolume bij steady-state is 10-12 l.

In het bloed is meer dan 99% van het geneesmiddel gebonden aan albumine. Tenoxicam dringt goed door in de 
gewrichtsvloeistof. Piekconcentraties worden later bereikt dan in plasma.
Op basis van bevindingen van toediening van een enkelvoudige dosis gaat een zeer kleine hoeveelheid (gemiddelde waarde minder dan 
0,3% van de dosis) tenoxicam over in de moedermelk (zie rubriek 4.6).

Metabolisme:
Tenoxicam wordt uitgescheiden via de lever na vrijwel volledige biotransformatie tot farmacologisch inactieve 
metabolieten.
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Eliminatie:
Tot twee derde van de toegediende dosis wordt uitgescheiden in de urine (voornamelijk als het inactieve 5'-
hydroxytenoxicam) en de rest via de gal (een aanzienlijk deel in de vorm van geglucuronideerde verbindingen). Niet 
meer dan 1% van de toegediende dosis wordt onveranderd via de urine uitgescheiden. De gemiddelde 
eliminatiehalfwaardetijd van tenoxicam is 72 uur (bereik 59 tot 74 uur). De totale plasmaklaring is 2 ml/min.

Lineariteit/niet-lineariteit:
De farmacokinetiek van tenoxicam is lineair in het onderzochte dosisbereik van 10 tot 100 mg.

Kenmerken bij patiënten

Nierfunctiestoornis:
Studies bij patiënten met nierinsufficiëntie suggereren dat er geen dosisaanpassing nodig is om plasmaconcentraties te 
bereiken die vergelijkbaar zijn met die bij gezonde proefpersonen.

Leverfunctiestoornis:
Studies bij patiënten met leverinsufficiëntie suggereren dat er geen dosisaanpassing nodig is om plasmaconcentraties te 
bereiken die vergelijkbaar zijn met die bij gezonde proefpersonen.

Geriatrische populatie:
Studies bij ouderen suggereren dat er geen dosisaanpassing nodig is om plasmaconcentraties te bereiken die vergelijkbaar zijn met die bij 

gezonde proefpersonen. Het kinetische profiel bij ouderen wordt waargenomen als vergelijkbaar met dat bij gezonde proefpersonen.

Ander:
Het kinetische profiel bij patiënten met reumatische aandoeningen is vergelijkbaar met die bij gezonde proefpersonen.

Vanwege de hoge plasma-eiwitbinding van tenoxicam is voorzichtigheid geboden wanneer de plasma-albuminespiegels 
duidelijk verlaagd zijn (zie rubriek 4.4).

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

kankerverwekkendheid: Tenoxicam vertoonde geen kankerverwekkende effecten bij dieren.

mutageniteit: Tenoxicam vertoonde geen mutagene effecten bij dieren.

Aantasting van de vruchtbaarheid:

Het gebruik van tenoxicam, zoals met elk middel waarvan bekend is dat het de cyclo-oxygenase/prostaglandinesynthese remt, kan de 
vruchtbaarheid verminderen en wordt niet aanbevolen bij vrouwen die proberen zwanger te worden. Bij vrouwen die moeite hebben om 
zwanger te worden of die een onvruchtbaarheidsonderzoek ondergaan, moet worden overwogen de behandeling met tenoxicam stop te 
zetten.

Teratogeniteit: Tenoxicam vertoonde geen teratogene effecten bij dieren.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen
Ascorbinezuur
Dinatriumedetaat
Mannitol
Natriumhydroxide
Trometamol
Zoutzuur (voor pH-aanpassing)
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6.2 Incompatibiliteiten
TENOXICAM poeder voor injectie mag niet worden gebruikt met infusies vanwege het risico op neerslag. Bij gebrek aan 
onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet worden gemengd met andere geneesmiddelen.

6.3 Houdbaarheid

24 maanden. Het product Tenoxicam Devatis moet onmiddellijk na reconstitutie worden gebruikt.

6.4 Opslagcondities
Bewaren bij of beneden 30°C, beschermd tegen licht.

6.5 Type en aard van de container
Kleurloze glazen injectieflacon van 3 ml, die 20 mg gevriesdroogde massa bevat.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Al het ongebruikte materiaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de lokale afvalverwerkingsvoorschriften.

7. GENEESKUNDESCHEMA

Medicijn op doktersvoorschrift

8. SPONSOR

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

9. DATUM VAN EERSTE GOEDKEURING

Datum van eerste vergunning: 15.10.2020 
Datum van laatste verlenging:

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

09.08.2021
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