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NEW ZEALAND DATA SHEET

1. PANGALAN NG PRODUKTO

TENOXICAM Devatis Powder para sa Injection, 20 mg

2. KUALITATIBO AT DAMI COMPOSITION

Aktibong sangkap:
Ang bawat vial ay naglalaman ng 20 mg Tenoxicam.

Ang Reconstituted Tenoxicam Devatis solution ay naglalaman ng 10 mg/ml tenoxicam.

(mga) excipient:

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnan ang seksyon 6.1.

3. PHARMACEUTICAL FORM

Vial na naglalaman ng lyophilized powder para sa 
iniksyon Yellow-green colored lyophilized mass

4. MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR

4.1 Mga indikasyon sa paggamot
Ang Tenoxicam Devatis ay ipinahiwatig sa mga may sapat na gulang para sa nagpapakilalang paggamot ng mga sumusunod na masakit 
na nagpapasiklab at degenerative na karamdaman ng musculoskeletal system:
-
-
-
-
-

rheumatoid arthritis
osteoarthritis
arthrosis
ankylosing spondylitis
mga extra-articular disorder, hal. tendinitis, bursitis, periarthritis ng mga balikat (shoulder-hand syndrome) o 
hips, strains at sprains
sakit pagkatapos ng operasyon-

4.2 Posology at paraan ng pangangasiwa

Posology/dalas at tagal ng pangangasiwa
Ang mga hindi kanais-nais na epekto ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamababang epektibong dosis para sa pinakamaikling posibleng tagal na 

kinakailangan upang makontrol ang mga sintomas (tingnan ang seksyon 4.4).

Para sa lahat ng mga indikasyon maliban sa post-operative pain, isang pang-araw-araw na solong dosis na 20 mg ay dapat ibigay sa parehong 

oras ng araw.

Para sa post-operative pain ang inirerekumendang dosis ay 40 mg araw-araw sa loob ng 5 araw.

Sa paggamot ng mga talamak na karamdaman ang therapeutic effect ng tenoxicam ay makikita sa maagang paggagamot at mayroong 
progresibong pagtaas ng tugon sa paglipas ng panahon. Sa mga talamak na karamdaman, ang pang-araw-araw na dosis na mas mataas 
sa 20 mg ay hindi inirerekomenda dahil madaragdagan nito ang dalas at intensity ng mga hindi gustong mga reaksyon nang walang 
makabuluhang pagtaas ng bisa.
Para sa mga pasyente na nangangailangan ng pangmatagalang paggamot, ang pagbabawas sa isang pang-araw-araw na oral na dosis na 10 mg ay maaaring subukan 

para sa pagpapanatili (hindi ito maaaring makamit gamit ang produktong ito, ibig sabihin, isang tablet presentation ang dapat gamitin).

Paraan ng pangangasiwa
Ang lyophilized na kapangyarihan sa vial ay dapat na matunaw sa 2 ml ng sterile na tubig para sa iniksyon. Ang inihandang 
solusyon ay dapat ibigay kaagad sa pamamagitan ng intramuscular (IM) o intravenous (IV) bolus injection. Kung saan 
ipinahiwatig, ang paggamot ay sinisimulan sa isang dosis ng IV o IM na pangangasiwa araw-araw para sa isa o dalawang araw
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at patuloy na tenoxicam na ibinibigay sa pamamagitan ng oral o rectal route.

Ang lyophilized powder para sa iniksyon ay binuo para sa IM o IV bolus administration; dahil sa posibilidad ng pag-ulan hindi ito 
dapat gamitin sa pamamagitan ng pagbubuhos.

Karagdagang impormasyon tungkol sa mga espesyal na populasyon

Pagkasira ng bato
Ang mga rekomendasyon sa itaas na dosis ay nalalapat din sa mga pasyente na may kapansanan sa bato. Gayunpaman, inirerekomenda 
na kapag ang tenoxicam ay ginagamit sa mga pasyente na may kapansanan sa bato, ang mga function ng bato ay dapat na maingat na 
subaybayan. Ang dosis ay dapat mabawasan sa mga pasyente na may kapansanan sa bato. Hindi ito dapat gamitin sa mga pasyente na 
may malubhang kapansanan sa bato.

Paghina ng hepatic
Ang mga rekomendasyon sa itaas na dosis ay nalalapat din sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic. Gayunpaman, 
inirerekumenda na kapag ang tenoxicam ay ginagamit sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic, ang mga function ng atay ay 
dapat na maingat na subaybayan. Ang dosis ay dapat mabawasan sa mga pasyente na may kapansanan sa atay. Hindi ito dapat gamitin 
sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa hepatic.

Populasyon ng bata
Walang mga rekomendasyon sa dosis ang naitatag para sa mga bata at kabataan dahil sa hindi sapat na data. Hindi dapat 
gamitin sa pangkat ng edad na ito.

Populasyon ng geriatric
Ang mga matatanda ay may mas mataas na panganib ng gastrointestinal dumudugo, ulceration o pagbubutas na maaaring nakamamatay. Ang mga 

pasyenteng ito ay dapat magsimula ng paggamot sa pinakamababang dosis na magagamit at ang kumbinasyon ng therapy na may mga proteksiyon na 

ahente (hal. misoprostol o proton pump inhibitors) ay dapat isaalang-alang para sa mga pasyenteng ito na gumagamit ng sabay-sabay at para din sa mga 

pasyenteng nangangailangan ng magkakasabay na mababang dosis na salicylates, o iba pang mga gamot na malamang na tumaas. panganib sa 

gastrointestinal (tingnan ang seksyon 4.4).

4.3 Contraindications
Ang Tenoxicam Devatis ay kontraindikado sa:
- Mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa tenoxicam o alinman sa mga excipient na pinagsama ng 

Tenoxicam Devatis o sa iba pang non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
Mga pasyente na dati nang nagpakita ng mga sintomas ng hika, rhinitis, angioedema o urticaria dahil sa 
salicylates o iba pang non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
Mga pasyente na may aktibo o may kasaysayan ng gastrointestinal na pagdurugo o pagbubutas, na nauugnay sa nakaraang NSAIDs 
therapy (tingnan ang seksyon 4.4).
Mga pasyenteng may aktibo o may kasaysayan ng paulit-ulit na peptic ulcer o pagdurugo (dalawa o higit pang natatanging yugto ng 

napatunayang ulceration o pagdurugo) (tingnan ang seksyon 4.4).

Hemorrhagic diathesis, tulad ng iba pang mga NSAID.

Tulad ng iba pang mga NSAID, sa mga pasyente na may malubhang pagkabigo sa puso, pagkabigo sa bato at pagkabigo sa atay. 

Huling trimester ng pagbubuntis (tingnan ang seksyon 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit
Ang Tenoxicam Devatis ay medyo kontraindikado sa mga pasyente na may dysfunction sa atay.
Ang paggamit ng tenoxicam na may kasamang mga NSAID, kabilang ang cyclo-oxygenase-2 selective inhibitors ay dapat na 
iwasan.
Dahil sa mataas na plasma protein-binding ng tenoxicam, kapag ang plasma albumin concentrations ay kapansin-pansing 
nabawasan, ang pag-iingat at pag-iingat ay dapat gawin.
Ang mga hindi kanais-nais na epekto ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamababang epektibong dosis para sa pinakamaikling tagal na 

kinakailangan upang makontrol ang mga sintomas (tingnan ang seksyon 4.2, at pagdurugo ng GI, ulceration at pagbubutas).

Mga epekto sa cardiovascular at cerebrovascular
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Ang naaangkop na pagsubaybay ay kinakailangan para sa mga pasyente na may kasaysayan ng hypertension at/o banayad hanggang 
katamtaman na congestive heart failure dahil naiulat ang pagpapanatili ng likido at edema kasama ng NSAID therapy. Iminumungkahi 
ng klinikal na pagsubok at data ng epidemiological na ang paggamit ng mga selective COX-2 inhibitors at ilang NSAID (lalo na sa 
matataas na dosis at pangmatagalang paggamot) ay maaaring nauugnay sa mas mataas na panganib ng arterial thrombotic na mga 
kaganapan, kabilang ang myocardial infarction at stroke, na maaaring tumaas sa dosis. o tagal ng paggamit. Ang mga pasyente na may 
cardiovascular disease o cardiovascular risk factor ay maaari ding nasa mas malaking panganib.

Ang mga pasyente na may hindi makontrol na hypertension, congestive heart failure, itinatag na ischemic heart disease, peripheral 
arterial disease, at/o cerebrovascular disease ay dapat lamang gamutin ng Tenoxicam Devatis pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-
alang. Ang katulad na pagsasaalang-alang ay dapat gawin bago simulan ang pangmatagalang paggamot sa mga pasyente na may mga 
kadahilanan ng panganib para sa cardiovascular disease (hal. hypertension, hyperlipidemia, diabetes mellitus, paninigarilyo).

Upang mabawasan ang potensyal na panganib ng isang masamang kaganapan sa cardiovascular sa mga pasyente na kumukuha ng NSAID, lalo 

na sa mga may cardiovascular risk factor, ang pinakamababang epektibong dosis ay dapat gamitin sa pinakamaikling posibleng tagal (tingnan ang 

seksyon 4.2).

Ang mga NSAID ay maaaring humantong sa pagsisimula ng bagong hypertension o paglala ng dati nang hypertension at ang mga pasyenteng kumukuha ng 

anti-hypertensive na may mga NSAID ay maaaring magkaroon ng kapansanan sa anti-hypertensive na tugon.

Ang pag-iingat ay pinapayuhan kapag nagrereseta ng mga NSAID sa mga pasyenteng may hypertension. Ang presyon ng dugo ay dapat na subaybayan nang 

mabuti sa panahon ng pagsisimula ng paggamot sa NSAID at sa mga regular na pagitan pagkatapos noon.

Ang pagpapanatili ng likido at edema ay naobserbahan sa ilang mga pasyente na kumukuha ng mga NSAID; samakatuwid, ang pag-iingat ay 

pinapayuhan sa mga pasyenteng may fluid retention o heart failure.

Walang pare-parehong katibayan na magmumungkahi na ang sabay-sabay na paggamit ng aspirin ay nagpapagaan sa posibleng pagtaas ng panganib ng 

malubhang cardiovascular thrombotic na mga kaganapan na nauugnay sa paggamit ng NSAID.

Gastrointestinal dumudugo, ulceration at pagbubutas:
Ang pagdurugo ng GI, ulceration o pagbubutas, na maaaring nakamamatay, ay naiulat sa lahat ng NSAID kabilang ang Tenoxicam Devatis 

anumang oras sa panahon ng paggamot, mayroon o walang mga sintomas ng babala o isang nakaraang kasaysayan ng mga seryosong 

kaganapan sa GI. Ang mga pag-aaral ay walang natukoy na anumang subset ng mga pasyenteng hindi nasa panganib na magkaroon ng peptic 

ulcer at pagdurugo.

Ang mga upper gastrointestinal ulcer, matinding pagdurugo o pagbubutas na dulot ng mga NSAID ay nangyayari sa humigit-kumulang 1% ng mga 

pasyenteng ginagamot sa loob ng 3 - 6 na buwan at sa humigit-kumulang 2 - 4% ng mga pasyente na ginagamot sa loob ng isang taon. Ang mga trend na ito 

ay nagpapatuloy sa mas mahabang tagal ng paggamit, na nagdaragdag ng posibilidad na magkaroon ng isang malubhang gastrointestinal na kaganapan sa 

ilang oras sa panahon ng therapy. Gayunpaman, kahit na ang panandaliang therapy ay hindi walang panganib.

Ang pag-iingat ay pinapayuhan sa mga pasyente na may mga kadahilanan ng panganib para sa mga gastrointestinal na kaganapan na maaaring nasa mas malaking 

panganib na magkaroon ng mga seryosong kaganapan sa gastrointestinal hal. sa mga matatanda, mga may kasaysayan ng mga seryosong kaganapan sa gastrointestinal, 

paninigarilyo at alkoholismo.

Ang mga matatanda ay may mas mataas na dalas ng mga salungat na reaksyon sa mga NSAID, lalo na ang gastrointestinal na pagdurugo at 

pagbubutas, na maaaring nakamamatay. Ang mga pasyenteng may kapansanan ay tila hindi pinahihintulutan ang ulceration o pagdurugo pati na 

rin ang iba. Karamihan sa mga nakamamatay na kaganapan sa gastrointestinal na nauugnay sa mga NSAID ay nangyari sa mga matatanda at/o 

mga pasyenteng may kapansanan. Ang panganib ng pagdurugo ng GI, ulceration o pagbutas ay mas mataas sa pagtaas ng mga dosis ng NSAID, 

sa mga pasyente na may kasaysayan ng ulser, lalo na kung kumplikado sa hemorrhaged o perforation (tingnan ang seksyon 4.3) at sa mga 

matatanda.

Ang mga pasyente na may mga kadahilanan ng panganib ay dapat magsimula ng paggamot sa pinakamababang dosis na magagamit at ang kumbinasyon 

ng therapy na may mga proteksiyon na ahente (hal. misoprostol o proton pump inhibitors) ay dapat isaalang-alang para sa mga pasyente na ito na 

gumagamit ng sabay-sabay at para din sa mga pasyente na nangangailangan ng magkakasabay na mababang dosis salicylates, o iba pang mga gamot
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malamang na tumaas ang gastrointestinal na panganib (tingnan sa ibaba at seksyon 4.5).

Ang mga NSAID ay dapat ibigay nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may kasaysayan ng nagpapaalab na sakit sa bituka (ulcerative 
colitis; Crohn's disease) dahil ang kanilang kondisyon ay maaaring lumala. Ang mga pasyente na may kasaysayan ng gastrointestinal 
toxicity, lalo na kapag may edad na, ay dapat mag-ulat ng anumang hindi pangkaraniwang sintomas ng tiyan (lalo na ang 
gastrointestinal dumudugo) lalo na sa mga unang yugto ng paggamot. Kung ang peptic ulceration o gastrointestinal dumudugo ay 
nangyayari, ang Tenoxicam Devatis ay dapat na bawiin kaagad. Dapat bigyan ng babala ng mga doktor ang mga pasyente tungkol sa 
mga senyales at sintomas ng malubhang gastrointestinal toxicity.

Ang pag-iingat ay pinapayuhan sa mga pasyenteng tumatanggap ng magkakasabay na mga gamot na maaaring magpataas ng 
panganib ng ulceration o pagdurugo, tulad ng oral corticosteroids, anticoagulants gaya ng warfarin, selective serotonin-reuptake 
inhibitors o antiplatelet agents gaya ng salicylates (tingnan ang seksyon 4.5).

Mga reaksyon sa balat

Ang mga reaksyon sa balat na nagbabanta sa buhay tulad ng exfoliative dermatitis, toxic epidermal necrolysis (TEN) at 
Stevens-Johnson syndrome (SJS), na maaaring nakamamatay at mangyari nang walang babala, ay naiulat na may 
tenoxicam. Ang mga seryosong masamang epekto na ito ay kakaiba at hindi nakasalalay sa dosis o tagal ng paggamit.

Ang mga pasyente ay dapat na payuhan ng mga palatandaan at sintomas ng malubhang reaksyon sa balat at subaybayan nang mabuti para sa 

mga reaksyon sa balat. Ang pinakamataas na panganib ng paglitaw ng SJS o TEN ay sa loob ng mga unang linggo ng paggamot.

Kung ang mga sintomas o palatandaan ng SJS o TEN (hal. progresibong pantal sa balat na madalas na may mga paltos ng mucosal lesions) ay 

naroroon, ang Tenoxicam Devatis ay dapat na ihinto. Ang pinakamahusay na mga resulta para sa pamamahala ng SJS at TEN ay nagmumula sa 

maagang pagsusuri at agarang paghinto ng anumang pinaghihinalaang gamot. Ang maagang pag-withdraw ay nauugnay sa isang mas mahusay 

na pagbabala.

Kung ang pasyente ay nagkaroon ng SJS o TEN sa paggamit ng tenoxicam, hindi dapat i-restart ang tenoxicam sa pasyenteng ito 
anumang oras.

Mga epekto ng hematologic

Pinipigilan ng Tenoxicam ang pagsasama-sama ng platelet at maaaring makaapekto sa hemostasis. Ang Tenoxicam Devatis ay walang 

makabuluhang impluwensya sa mga kadahilanan ng coagulation ng dugo, oras ng coagulation, oras ng prothrombin at oras ng pag-activate ng 

thromboplastin.

Gayunpaman, ang mga pasyente na may mga sakit sa coagulation o tumatanggap ng therapy na nakakasagabal sa hemostasis ay dapat na 

maingat na obserbahan kapag pinangangasiwaan ang Tenoxicam Devatis.

Mga epekto sa mata

Ang mga masamang natuklasan sa mata ay naiulat sa mga NSAID kabilang ang Tenoxicam Devatis. Kaya inirerekomenda ang 
ophthalmic evaluation para sa mga pasyente na nagkakaroon ng visual disturbances.

Mga epektong antipirina

Tulad ng kilala sa iba pang mga anti-inflammatory na gamot, ang Tenoxicam Devatis ay maaaring magtakpan ng mga karaniwang palatandaan ng impeksiyon.

Pagkasira ng bato
Pinipigilan ng mga NSAID ang renal prostaglandin synthesis at dahil dito ay maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na epekto sa 
hemodynamics ng bato at sa balanse ng asin at tubig. Kinakailangan na sapat na subaybayan ang pasyente na may espesyal na diin sa 
pag-andar ng puso at bato (BUN, creatinine, pag-unlad ng edema, pagtaas ng timbang, atbp.) Sa mga pasyente na may kasaysayan ng 
sakit sa bato, may kapansanan sa pag-andar ng bato sa mga diabetic, hepatic cirrhosis, congestive pagpalya ng puso, hypovolemia at 
kasabay na paggamot na may mga potensyal na nephrotoxic na gamot, diuretics at corticosteroids. Ang grupong ito ng mga pasyente ay 
nasa espesyal na panganib sa peri- at   post-operative phase ng major surgery dahil sa posibilidad ng malubhang pagkawala ng dugo. 
Samakatuwid, nangangailangan sila ng malapit na pagsubaybay sa mga panahon ng postoperative at pagbawi.
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Dahil sa mataas na plasma protein binding ng tenoxicam, kinakailangan ang pag-iingat kapag ang mga antas ng plasma albumin ay kapansin-

pansing nabawasan.

4.5 Pakikipag-ugnayan sa ibang mga produktong panggamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan

Acetylsalicylate at salicylates
Ang mga salicylates ay nagpapataas ng clearance at dami ng pamamahagi ng mga NSAID kabilang ang tenoxicam at binabawasan ang average na 

minimum na steady-state na konsentrasyon ng plasma ng tenoxicam sa pamamagitan ng pag-alis sa kanila mula sa mga site na nagbubuklod ng 

protina. Ang sabay-sabay na paggamot na may salicylates o iba pang mga NSAID ay hindi inirerekomenda dahil sa mas mataas na panganib ng 

hindi kanais-nais na mga reaksyon.

Mga anti-platelet agent at selective serotonin reuptake inhibitors
Ang sabay-sabay na paggamit ng mga anti-platelet agent at selective serotonin-reuptake inhibitors (SSRIs) na may mga NSAID ay nagdaragdag ng 

panganib ng gastrointestinal bleeding (tingnan ang seksyon 4.4)

Methotrexate
Ang magkakasamang pangangasiwa ng ilang mga NSAID at methotrexate ay nauugnay sa pinababang renal tubular 
secretion ng methotrexate, mas mataas na plasma concentrations ng methotrexate, at matinding methotrexate toxicity. 
Samakatuwid, ang pag-iingat ay dapat gawin kapag ang Tenoxicam Devatis ay pinangangasiwaan kasabay ng 
methotrexate.

Lithium
Dahil maaaring bawasan ng tenoxicam ang renal clearance ng lithium, ang kanilang kasabay na pangangasiwa ay maaaring humantong sa 

pagtaas ng mga antas ng plasma at toxicity ng lithium. Ang mga antas ng plasma ng lithium ay dapat na maingat na subaybayan.

Diuretics at anti-hypertensives
Tulad ng sa mga NSAID sa pangkalahatan, ang tenoxicam ay hindi dapat ibigay kasabay ng potassium sparing diuretics. 
Mayroong kilalang interaksyon sa pagitan ng dalawang klase ng mga compound na ito, na maaaring magdulot ng 
hyperkalemia at renal failure.
Walang klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tenoxicam at furosemide ang nabanggit, ngunit ang tenoxicam ay 

nagpapababa ng presyon ng dugo na epekto ng hydrochlorothiazide. Tulad ng nalalaman mula sa iba pang mga NSAID, ang tenoxicam ay 

maaaring magpapahina sa mga antihypertensive na epekto ng mga alpha-adrenergic blocker at ACE-inhibitor.

Walang nauugnay na klinikal na pakikipag-ugnayan kapag ang tenoxicam ay pinangangasiwaan kasama ng atenolol. Sa panahon ng mga klinikal 

na pagsubok, walang naiulat na pakikipag-ugnayan para sa mga pasyente na ginagamot nang sabay-sabay sa mga produktong digitalis. Kaya ang 

sabay-sabay na dosing ng Tenoxicam Devatis at mga produktong digitalis ay tila walang malaking panganib.

Antacids at H2- mga blocker ng receptor
Walang nakitang klinikal na nauugnay na pakikipag-ugnayan sa sabay-sabay na pangangasiwa ng mga antacid at cimetidine sa 
mga inirekumendang dosis.

Probenecid
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng probenecid at tenoxicam na paggamot ay maaaring mapataas ang konsentrasyon ng plasma ng 
tenoxicam. Ang klinikal na kahalagahan ng pagmamasid na ito ay hindi naitatag.

Mga anticoagulants
Walang nakitang pakikipag-ugnayan na may kaugnayan sa klinika sa sabay-sabay na pangangasiwa ng warfarin at phenprocoumon, at 
mababang molekular na timbang na heparin sa mga inirerekomendang dosis. Gayunpaman, tulad ng para sa iba pang mga NSAID, ang 
maingat na pagsubaybay ay inirerekomenda kapag ang mga pasyente ay sabay na tumatanggap ng anticoagulants.

Oral Antidiabetics
Ang klinikal na epekto ng oral antidiabetic na gamot na glibornuride, glibenclamide at tolbutamide ay hindi rin binago ng tenoxicam. 
Gayunpaman, tulad ng para sa iba pang mga NSAID, inirerekomenda ang maingat na pagsubaybay kapag ang mga pasyente ay sabay-
sabay na tumatanggap ng mga oral na antidiabetic na gamot.
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Colestyramine
Maaaring pataasin ng Colestyramine ang clearance at bawasan ang kalahating buhay ng tenoxicam.

Dextromethorphan
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng tenoxicam at dextromethorphan ay maaaring mapataas ang analgesic effect 
kumpara sa monotherapy.

cyclosporin
Tumaas na panganib ng nephrotoxicity.

Alak
Walang makabuluhang interaksyon ng parmasyutiko sa pagitan ng tenoxicam at alkohol ngunit cAng sabay-sabay na paggamit ng 
alkohol na may tenoxicam ay nagpapabuti sa pinsala sa gastric mucosa.

4.6 Fertility, Pagbubuntis at Paggagatas

Pangkalahatang mga prinsipyo

Ang kategorya ng pagbubuntis ay C/D (3.trimester)

Babaeng may potensyal na manganak/Contraception
Walang data tungkol sa mga epekto ng tenoxicam sa birth control (contraception). Ang paggamit ng tenoxicam, tulad ng anumang 
ahente na kilala na pumipigil sa cyclooxygenase/prostaglandin synthesis, ay maaaring makapinsala sa pagkamayabong at hindi 
inirerekomenda sa mga babaeng nagtatangkang magbuntis. Kung ito ay ginagamit ng isang babaeng nagtatangkang magbuntis, ang 
dosis ay dapat panatilihing mababa at ang tagal ng paggamot ay maikli hangga't maaari.

Pagbubuntis
Ang pagsugpo sa synthesis ng prostaglandin ay maaaring makaapekto sa pagbubuntis at/o pag-unlad ng embryo/pangsanggol. 
Ang data mula sa epidemiological studies ay nagmumungkahi ng mas mataas na panganib ng miscarriage at ng cardiac 
malformation at gastroschisis pagkatapos gumamit ng prostaglandin synthesis inhibitor sa maagang pagbubuntis. Ang ganap 
na panganib para sa cardiovascular malformation ay nadagdagan mula sa mas mababa sa 1%, hanggang sa humigit-kumulang 
1.5%. Ang panganib ay pinaniniwalaan na tataas sa dosis at tagal ng therapy. Sa mga hayop, ang pangangasiwa ng isang 
prostaglandin synthesis inhibitor ay ipinakita na nagreresulta sa pagtaas ng pagkawala bago at pagkatapos ng pagtatanim at 
pagkamatay ng embryo-fetal. Bilang karagdagan, ang pagtaas ng mga insidente ng iba't ibang mga malformations, kabilang 
ang cardiovascular, ay naiulat sa mga hayop na binigyan ng prostaglandin synthesis inhibitor sa panahon ng organogenetic. Sa 
una at ikalawang trimester ng pagbubuntis, ang Tenoxicam Devatis ay hindi dapat ibigay maliban kung malinaw na 
kinakailangan. Kung ang Tenoxicam Devatis ay ginagamit ng isang babaeng nagtatangkang magbuntis, o sa una at ikalawang 
trimester ng pagbubuntis, ang dosis ay dapat panatilihing mababa at ang tagal ng paggamot ay maikli hangga't maaari.

Sa ikatlong trimester ng pagbubuntis, ang lahat ng mga inhibitor ng prostaglandin synthesis ay maaaring ilantad ang fetus sa:

-
-

cardiopulmonary toxicity (na may maagang pagsasara ng ductus arteriosus at pulmonary hypertension) renal 
dysfunction, na maaaring umunlad sa renal failure na may oligo-hydroamniosis

At ang ina at ang bagong panganak, sa pagtatapos ng pagbubuntis, upang:

- posibleng pagpapahaba ng oras ng pagdurugo, isang anti-aggregating effect na maaaring mangyari kahit na sa napakababang 
dosis.
pagsugpo sa mga contraction ng matris na nagreresulta sa pagkaantala o matagal na panganganak.-

Dahil dito, ang Tenoxicam Devatis ay kontraindikado sa ikatlong trimester ng pagbubuntis.

Pagpapasuso
Batay sa mga natuklasan mula sa solong dosis na pangangasiwa, isang napakaliit na halaga (mean value na mas mababa sa 0.3% ng dosis) ng 

tenoxicam ay pumapasok sa gatas ng ina (tingnan ang seksyon 5.2).

Walang katibayan ng mga salungat na reaksyon sa mga sanggol na nagpapasuso ng mga ina na kumukuha ng tenoxicam. Gayunpaman, 
ang mga sanggol ay dapat maalis sa suso o ihinto ang gamot.
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Pagkayabong

Ang paggamit ng tenoxicam, tulad ng anumang ahente na kilala na pumipigil sa cyclooxygenase/prostaglandin synthesis, ay maaaring 

makapinsala sa pagkamayabong at hindi inirerekomenda sa mga babaeng nagtatangkang magbuntis.

Sa mga kababaihan na nahihirapang magbuntis o sumasailalim sa pagsisiyasat ng fertility, dapat isaalang-alang ang 
pag-alis ng paggamot sa tenoxicam (tingnan ang seksyon 5.3).

4.7 Mga epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina

Ang mga pasyenteng nakakaranas ng masamang pangyayari na maaaring makaapekto sa pagmamaneho o paggamit ng mga makina, tulad ng pagkahilo, pag-aantok o 

pagkagambala sa paningin ay dapat umiwas sa pagmamaneho ng kotse o paggamit ng mga makina.

4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto

Batay sa mga klinikal na pagsubok kabilang ang malaking bilang ng mga pasyente, ang tenoxicam ay napatunayang mahusay na disimulado sa 

inirekumendang dosis. Kadalasan ang mga hindi kanais-nais na epekto na iniulat ay banayad at lumilipas. Sa isang maliit na proporsyon ng mga 

pasyente, ang pagkaantala ng paggamot dahil sa hindi kanais-nais na mga epekto ay kinakailangan.

Ang lokal na pagpapaubaya ng parenteral na pangangasiwa ng tenoxicam ay natagpuan na mabuti.

Ang pinakakaraniwang sinusunod na mga salungat na kaganapan kasama ng mga NSAID ay likas na gastrointestinal. Ang mga 
peptic ulcer, pagbutas o pagdurugo ng gastrointestinal, kung minsan ay nakamamatay, lalo na sa mga matatanda, ay maaaring 
mangyari (tingnan ang seksyon 4.4). Pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, utot, paninigas ng dumi, dyspepsia, pananakit ng tiyan, 
melena, hematemesis, ulcerative stomatitis, exacerbation ng colitis at Crohn's disease (tingnan ang seksyon 4.4) ay naiulat 
kasunod ng pangangasiwa ng NSAID. Mas madalas, ang gastritis ay naobserbahan.

Ang mga sumusunod na termino at frequency ay ginagamit para sa mga hindi kanais-nais na epekto dahil sa paggamit ng tenoxicam:

Napakakaraniwan (≥1/10) karaniwan (≥1/100, <1/10), hindi karaniwan (≥1/1000, <1/100), bihira (≥1/10000, <1/1000), 
napakabihirang (<1/10000), hindi kilala (hindi matantya mula sa available na data).

Mga karamdaman sa dugo at lymphatic system
Hindi kilala: Anemia, agranulocytosis, leucopenia, thrombocytopenia.

Mga karamdaman sa immune system

Hindi kilala: Mga reaksyon ng hypersensitivity tulad ng dyspnea, hika, anaphylaxis, angioedema.

Mga karamdaman sa metabolismo at nutrisyon Hindi 

karaniwan: Nabawasan ang gana sa pagkain

Mga sakit sa saykayatriko
Hindi karaniwan: Disorder sa pagtulog

Hindi kilala: Confusional state, Hallucinations

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos 
Karaniwan: Pagkahilo, sakit ng ulo Hindi kilala: 
Paresthesia, Antok

Mga sakit sa mata

Hindi kilala: Mga abala sa paningin (tulad ng kapansanan sa paningin at malabo ang paningin)

Mga sakit sa tainga at labirint 
Hindi karaniwan: Vertigo

Mga karamdaman sa puso

Hindi karaniwan: Palpitations 
Hindi kilala: Pagkabigo sa puso
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Mga karamdaman sa vascular

Hindi kilala: Vasculitis.
Iminumungkahi ng mga klinikal na pagsubok at data ng epidemiological na ang paggamit ng mga selective cyclooxygenase 2 inhibitors 
(COX2 inhibitors) at ilang NSAID (lalo na sa matataas na dosis at pangmatagalang paggamot) ay maaaring nauugnay sa bahagyang 
pagtaas ng panganib ng arterial thrombotic event (hal myocardial infarction o stroke) .
Bagama't hindi ipinakita ng tenoxicam na nagpapataas ng mga kaganapan sa thrombotic tulad ng myocardial infarction, walang sapat 
na data upang ibukod ang naturang panganib sa tenoxicam.

Gastrointestinal disorder
Karaniwan: Gastric, epigastric at pananakit ng tiyan, dyspepsia, pagduduwal
Hindi karaniwan: Gastrointestinal bleeding (kabilang ang hematemesis at melena), Gastrointestinal ulcer, 
Constipation, Diarrhea, Pagsusuka, ulser sa bibig, Gastritis, Dry mouth.
Napakabihirang: Pancreatitis

Hindi kilala: Gastrointestinal perforation, Exacerbation ng colitis at Crohn's disease, Utot

Mga karamdaman sa hepatobiliary Hindi 
karaniwan: Tumaas na hepatic enzymes Hindi 
kilala: Hepatitis

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue Hindi karaniwan: 
Pruritus, erythema, exanthema, pantal, urticaria.
Napakabihirang: Stevens-Johnson syndrome, nakakalason na epidermal necrolysis (Lyell's syndrome), Hindi 
kilala: Mga reaksyon ng photosensitivity.

Mga karamdaman sa bato at ihi Hindi karaniwan: 
Tumaas na urea o creatinine ng dugo

Reproductive system at mga karamdaman sa suso 
Hindi kilala: Kababaan ng babae
Ang mga nakahiwalay na kaso ng pagkabaog ng babae ay naiulat na may mga ahente na kilala na pumipigil sa synthesis ng 
cyclooxygenase/prostaglandin kabilang ang tenoxicam.

Pangkalahatang mga karamdaman at mga kondisyon sa lugar ng pangangasiwa 

Hindi karaniwan: Pagkapagod, edema

Pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon

Ang pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon pagkatapos ng pahintulot ng gamot ay mahalaga. Pinapayagan nito ang patuloy na 

pagsubaybay sa balanse ng benepisyo/panganib ng gamot. Hinihiling sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mag-ulat ng anumang 

pinaghihinalaang masamang reaksyonhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Labis na dosis
Mga sintomas

Sa pangkalahatan, ang mga pasyente na may overdosage ng NSAID ay asymptomatic. Ang labis na dosis ng NSAID ay nagdudulot lamang ng mga menor de 

edad na CNS o gastrointestinal disturbances.

Mayroong ilang mga ulat ng mas malubhang toxicity pagkatapos ng paglunok ng malaking dami; kasama sa mga ito ang 
mga seizure, coma at renal failure, at maaaring mangyari ang cardio-respiratory arrest. Ang hepatic dysfunction, 
hypothrombobinemia at metabolic acidosis ay iniulat din.

Paggamot
Sa kaso ng labis na dosis ay ipinahiwatig ang naaangkop na suportang paggamot at ang paghinto ng gamot, ang mga 
antacid at proton-pump inhibitor ay maaaring ipahiwatig. Walang kilalang mga tiyak na antidotes. Ang dialysis ay hindi 
gaanong nililinis ang mga NSAID mula sa daloy ng dugo.

Para sa karagdagang payo sa pamamahala ng labis na dosis, mangyaring makipag-ugnayan sa National Poisons Information Center (0800
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LASON o 0800 764 766).

Pag-abuso sa droga at pag-asa:Ang pagkagumon sa droga, pagkagumon at pang-aabuso sa libangan ay hindi naiulat bilang 
problema sa tambalang ito.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1 Mga katangian ng pharmacodynamic
Grupo ng pharmacotherapeutic: Antirheumatic, anti-inflammatory at analgesic na ahente. 
ATC code: M01AC02

Ang aktibong sangkap ng Tenoxicam Devatis, tenoxicam, ay isang non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) na may anti-
inflammatory, analgesic at anti-rheumatic properties at pinipigilan din nito ang pagsasama-sama ng platelet. Pinipigilan ng 
Tenoxicam ang biosynthesis ng prostaglandin sa pamamagitan ng pagsugpo sa cyclooxygenase 1 (COX-1) at 2 (COX-2), parehosa 
vitro(tupa seminal vesicle) atsa vivo(proteksyon ng arachidonic acid-induced toxicity sa mga daga). Sa vitroAng pagsisiyasat sa 
cyclooxygenase isoenzymes na inihanda mula sa mga cell ng COS-7 ng tao ay nagpakita na ang tenoxicam ay humahadlang sa 
COX-1 at COX-2 isoenzymes na humigit-kumulang sa parehong lawak ie COX-2/COX-1 ratio ay katumbas ng 1.34.

Sa vitroAng mga pagsusuri sa leukocyte peroxidase ay nagmumungkahi na ang tenoxicam ay maaaring kumilos bilang isang scavenger para sa aktibong 

oxygen sa lugar ng pamamaga.

Ang Tenoxicam ay isang makapangyarihansa vitroinhibitor ng mga metalloproteinases ng tao (stromelysin at collagenase) na 
nagdudulot ng pagkasira ng cartilage.
Ang isang karagdagang posibleng mekanismo ng pagkilos ay ang pagbabawas ng mga antas ng nitrite na nagpapahiwatig ng pagbabago ng mga landas ng 

NO.

Ang mga pharmacological effect na ito ay nagpapaliwanag, hindi bababa sa isang bahagi, ang therapeutic benefit ng Tenoxicam Devatis 
sa paggamot ng masakit na nagpapasiklab at degenerative disorder ng musculoskeletal system.

5.2 Mga katangian ng pharmacokinetic

Pangkaraniwang katangian

Pagsipsip:
Kasunod ng intramuscular administration bioavailability ay kumpleto at walang pagkakaiba sa pagitan ng oral administration. 
Kasunod ng mga antas ng intramuscular injection sa o higit sa 90% ng pinakamataas na nakamit na mga konsentrasyon ay 
naabot nang maaga sa 15 minuto pagkatapos ng isang dosis.
Sa inirerekumendang regimen ng dosis na 20 mg isang beses araw-araw, ang mga kondisyon ng steady-state ay naabot sa loob ng 10-15 
araw nang walang hindi inaasahang akumulasyon. Ang average na konsentrasyon sa steady state ay 11 mg/L kapag ang tenoxicam ay 
ibinibigay sa oral na dosis na 20 mg isang beses araw-araw at hindi ito nagbabago kahit na sa paggamot hanggang sa 4 na taon.

Tulad ng hinulaang mula sa isang kinetic na dosis, ang mga konsentrasyon ng plasma sa steady na estado ay 6 na beses na mas mataas kaysa sa naabot 

pagkatapos ng isang solong dosis.

Pamamahagi:
Kasunod ng intravenous administration ng 20 mg tenoxicam, ang mga antas ng plasma ng gamot ay mabilis na bumababa sa unang 2 
oras higit sa lahat dahil sa mga proseso ng pamamahagi. Ang average na dami ng pamamahagi sa steady state ay 10- 12 L.

Sa dugo higit sa 99% ng gamot ay nakatali sa albumin. Ang Tenoxicam ay mahusay na tumagos sa synovial fluid. Ang mga pinakamataas 
na konsentrasyon ay naabot nang mas huli kaysa sa plasma.
Batay sa mga natuklasan mula sa solong dosis na pangangasiwa, isang napakaliit na halaga (mean value na mas mababa sa 0.3% ng dosis) ng 

tenoxicam ay pumapasok sa gatas ng ina (tingnan ang seksyon 4.6).

Metabolismo:
Ang Tenoxicam ay excreted sa pamamagitan ng atay pagkatapos ng halos kumpletong biotransformation sa pharmacologically inactive 
metabolites.
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Pag-aalis:
Hanggang sa dalawang-katlo ng ibinibigay na dosis ay excreted sa ihi (pangunahin bilang ang hindi aktibo 5'-hydroxytenoxicam) at ang 
natitira sa pamamagitan ng apdo (isang makabuluhang bahagi sa anyo ng glucuronidated compounds). Hindi hihigit sa 1% ng ibinibigay 
na dosis ay pinalabas nang hindi nagbabago sa pamamagitan ng ihi. Ang ibig sabihin ng kalahating buhay ng elimination ng tenoxicam 
ay 72 oras (saklaw ng 59 hanggang 74 na oras). Ang kabuuang clearance ng plasma ay 2 ml/min.

Linearity/nonlinearity:
Ang mga pharmacokinetics ng tenoxicam ay linear sa sinisiyasat na hanay ng dosis na 10 hanggang 100 mg.

Mga katangian sa mga pasyente

Pagkasira ng bato:
Iminumungkahi ng mga pag-aaral sa mga pasyente na may kapansanan sa bato na walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis upang makamit ang mga 

konsentrasyon sa plasma na katulad ng nakikita sa malusog na mga paksa.

Pagkasira ng atay:
Iminumungkahi ng mga pag-aaral sa mga pasyente na may kapansanan sa atay na walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis upang makamit ang mga 

konsentrasyon sa plasma na katulad ng nakikita sa malusog na mga paksa.

Geriatric na populasyon:
Iminumungkahi ng mga pag-aaral sa mga matatanda na walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis upang makamit ang mga konsentrasyon sa plasma na 

katulad ng nakikita sa malusog na mga paksa. Ang kinetic profile sa mga matatanda ay sinusunod na katulad ng malusog na mga paksa.

Iba pa:
Ang kinetic profile sa mga pasyente na may rheumatic disease ay sinusunod na katulad ng mga malulusog na paksa.
Dahil sa mataas na plasma protein binding ng tenoxicam, kinakailangan ang pag-iingat kapag ang mga antas ng plasma albumin ay kapansin-

pansing nabawasan (tingnan ang seksyon 4.4).

5.3 Preclinical na data ng kaligtasan

Carcinogenicity: Ang Tenoxicam ay hindi nagpakita ng carcinogenic effect sa mga hayop.

Mutagenicity: Ang Tenoxicam ay hindi nagpakita ng mutagenic effect sa mga hayop.

Pagkasira ng fertility:
Ang paggamit ng tenoxicam, tulad ng anumang ahente na kilala na pumipigil sa cyclooxygenase/prostaglandin synthesis, ay maaaring 
makapinsala sa pagkamayabong at hindi inirerekomenda sa mga babaeng nagtatangkang magbuntis. Sa mga kababaihan na 
nahihirapang magbuntis o sumasailalim sa pagsisiyasat ng kawalan ng katabaan, dapat isaalang-alang ang pag-withdraw ng paggamot 
sa tenoxicam.

Teratogenicity: Ang Tenoxicam ay hindi nagpakita ng teratogenic effect sa mga hayop.

6. MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL

6.1 Listahan ng mga excipients

Ascorbic acid
Disodium edetate
Manitol
Sosa hydroxide
Trometamol
Hydrochloric acid (para sa pagsasaayos ng pH)
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6.2 Mga hindi pagkakatugma

Ang TENOXICAM Powder for Injection ay hindi dapat gamitin kasama ng mga pagbubuhos dahil sa panganib ng 
pag-ulan. Sa kawalan ng compatibility studies, ang gamot na ito ay hindi dapat ihalo sa ibang mga gamot.

6.3 Buhay ng istante

24 na buwan. Ang produktong Tenoxicam Devatis ay dapat gamitin kaagad pagkatapos ng reconstitution.

6.4 Mga kondisyon ng imbakan

Mag-imbak sa o mas mababa sa 30°C na protektado mula sa liwanag.

6.5 Uri at katangian ng lalagyan
Walang kulay na 3 ml glass vial, na naglalaman ng 20 mg lyophilized mass.

6.6 Mga espesyal na pag-iingat para sa pagtatapon at iba pang paghawak
Ang anumang hindi nagamit na materyal ay dapat na itapon ayon sa mga lokal na regulasyon sa pagtatapon.

7. Iskedyul ng GAMOT

Inireresetang Gamot

8. SPONSOR

LIMITADONG DEVATIS
45 Yarrow Street, Invercargill, 9810 
New Zealand
Tel: +64 3 211 0080 
Fax: +64 3 211 0079 
www.devatis.nz

9. PETSA NG UNANG PAGPAPATIBAY

Petsa ng unang awtorisasyon: 15.10.2020 Petsa ng 

pinakabagong pag-renew:

10. PETSA NG REBISYON NG TEKSTO

09.08.2021
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