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תיאור
 יוד תכולת(821.14  של מולקולרי משקל עם במים ומסיס יוני לא רדיוגרפי ניגוד חומר הוא:

הוא הכימי המבנה. מפורקת בלתי נשארת משולשת מולקולה כל מימית בתמיסה46.36%).
-)2,3-dihydroxypropyl(-acetamido[-2,4,6-triiodoisophthalamide, 

Bis)2,3-dihydroxypropyl(-5-]N -Iohexol,N,N´

 הידרוכלורית חומצה עם-7.7 ל6.8  בין מותאםIohexol  חשיפה מפני עליה להגן יש ולכן לאור רגישה.
 להשליך יש. משמרים חומרים מכילות ואינן חיטוי בחיטוי מעוקרות התמיסות כל. הידרוקסיד נתרן או

 מכילtromethamine  ג"מ-0.1 וedetate  ה עם דיסודיום סידןpH- תמיסת. בשימוש שאינם חלקים
 מכילiohexol  תמיסת של מיליליטר כל. ל"למ אורגני יוד של ג"מ-350 ל ערך שווהiohexol  ג"מ1.21
 ו; ל"למ אורגני יוד ג"מ-300 ל ערך שווה יוהקסול של ג"מ647  מכילOMNIPAQUE-350  של ג"מ755
300; OMNIPAQUE240  ל"למ אורגני יוד ג"מ-240 ל ערך שווה יוהקסול של ג"מ518  מכיל

; OMNIPAQUE180  ל"למ אורגני יוד ג"מ-180 ל ערך שווה יוהקסול של ג"מ388  מכיל
; OMNIPAQUE140  ל"למ אורגני יוד ג"מ-140 ל ערך שווה יוהקסול של ג"מ302  מכיל

/mL. OMNIPAQUE mgIחיוורת צהובה עד צבע חסרת, פירוגן נטולת, סטרילית כתמיסה מסופק ,
OMNIPAQUE-350 ו300 240, 180, 140, : הבאים היוד בריכוזי
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:הבאות הפיזיקליות התכונות את יש הזמינים לריכוזים

מּוחלטָ
צמְִיגּות
)cp(

ריכוז
/mL()mgI

*אוסמולאליות
mOsm(kg/ מים)

אוסמולריות
/L()mOsm

סּפצִֵיפִי
משיכה כוח

צלזיוס מעלות20

2.3
3.1
5.8

11.8
20.4

צלזיוס מעלות37

1.5
2.0
3.4
6.3

10.4

צלזיוס מעלות37

1.164
1.209
1.280
1.349
1.406

140
180
240
300
350

.אדים לחץ אוסמומטריית ידי על*

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

-350 וOMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE -300 ל
OMNIPAQUE285  פלזמה של מזה בקירוב3.0  פי עד1.1  פי של אוסמולאליות יש)/mOsmג"ק 

 בתנאי היפרטוניים הם. למעלה ג"ק/המים בטבלת שמוצג כפי) מעלmOs (301  מוחי נוזל או) מים
.שימוש

'א סעיף
תוך-תכלית-  קלינית פרמקולוגיה

 או דה-יוד, משמעותי חומרים חילוף מתרחשים לא. כלייתית בהפרשה ומסלק הדם לזרם.
Iohexol השדרה מנוזל  נספג )CSF(ביולוגית טרנספורמציה

 בהזרקה) ל"מ/ג"מ(iohexol 180  של מיליליטר18  עד16  שקיבלו מבוגרים חולים בחמישה
 השעות-24 ב בשתן הופרשו המוזרק מהמינון אחוזים(73.1-98.2) -88 כ, מותנית תוך-תיקלית

(52-138) -109 ו לדקה מיליליטר(47-137) 99  היה והגוף הכלייתי הפינוי. המתן לאחר הראשונות
iohexol  של מיקרוגרם(72-177) 119  היה הממוצע המקסימלי הפלזמה ריכוז. לדקה מיליליטר

. לקילוגרם מיליליטר(350-849) 557  היה ההפצה נפח. שעות(2-6) 3.8  לאחר והתרחש למיליליטר
-24 ב בשתן הופיע מהמינון אחוז(67  נדחתה ההפרשה, השדרה בחוט גדול גידול עם אחד במטופל
.שעות48  לאחר בשתן הכוללת הכוללת בהחלמה הבדל ללא) הראשונות השעות

CSF  ונפח המטופל של מתאימה מניפולציה עם בשילוב, המדיום של הראשוניים והנפח הריכוז
.להשיג שניתן האבחוני הניגוד מידת את יקבעו, המדיום מונח שלתוכו

וOMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 , קונבנציונלית ברדיוגרפיה תוך-תיקלית הזרקה לאחר
300- OMNIPAQUEאיטית דיפוזיה. לפחות דקות30  למשך טובה אבחנתית ניגודיות לספק ימשיכו 

 הדם במחזור נמצא שהוא ברגע. הדם לזרם מכן לאחר ספיגה עם-CSF ה בכל מתרחשתiohexol  של
 לאחר אחת כשעה. פלזמה או סרום לחלבוני להיקשר מועטה נטייה מציגiohexol , המערכתי
 במידה. קונבנציונלית מיאלוגרפיה עבור יותר זמינה תהיה לא אבחון איכות של ניגודיות, ההזרקה
 לאפשר כדי שעות מספר של עיכוב לשקול יש(CT)  ממוחשבת טומוגרפית מיאלוגרפיה ובהמשך

.הניגודיות במידת ירידה
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 באזור ניגוד חומר של נוכחות מראה ממוחשבת טומוגרפיה, המותני התת-עכבישי לחלל מתן לאחר
.שעות4  עד3  תוך הבסיס ובבורות, כשעתיים תוך הרחם צוואר באזור, כשעה תוך החזה

 ממושכותiohexol  רמות צפויות להיות עשויות, הליקוי לדרגת בהתאם, כליות ליקוי עם בחולים
.הכלייתי בסילוק ירידה עקב בפלזמה

Intrathecal-  ושימוש אינדיקציות
, ventriculography(.ציסטרנוגרפיה, מיאלוגרפיה)כולל במבוגרים תוך-תיקלי למתן  מיועדות 

 לטומוגרפיה שיפור זאת ולעומת) מלאה עמודה, הרחם צוואר, חזה בית, מותני( מיאלוגרפיה
OMNIPAQUE 180,OMNIPAQUE 240  וOMNIPAQUE-300  ממוחשבת

) מלאה עמודה, הרחם צוואר, חזה בית, מותני( מיאלוגרפיה כולל בילדים תוך-תיקלי למתן מיועד.
180OMNIPAQUE ) ציסטרנוגרפיה, מיאלוגרפיה( ממוחשבת לטומוגרפיה לשיפור ובניגוד

Intrathecal-  נגד התוויות
 בנוכחות מיאלוגרפיה לבצע איןiohexol. לא ידועה יתר רגישות עם לחוליםOMNIPAQUE  לתת אין

.לבקטרמיה סיכוי יש כאשר משמעותי סיסטמי או מקומי זיהום

.נגד התווית הואOMNIPAQUE  עם קורטיקוסטרואידים של תוך-תיקלי מתן
 ראה( נגד התווית היא טכני כשל של במקרה מיידית חוזרת מיאלוגרפיה, יתר מינון של האפשרות בגלל
).וניהול מינון

כללי-  אזהרות
 מתן עקב דווחו חמורות לוואי תופעות מכוון לא תוך-רקאלי ניהול-  חמורים שליליים אירועים

 חמורות לוואי תגובות. תוך-תיקלי לשימוש מיועדים שאינם יוד עם ניגוד חומרי של בשוגג תוך-תיקלי
, חריפה כליות ספיקת אי, ארכנואידיטיס, שיתוק, תרדמת, מוחי דימום, פרכוסים, מוות: כוללות אלו
 כדי מיוחדת לב תשומת להקדיש יש. מוחית ובצקת היפרתרמיה, רבדומיוליזה, התקפים, לב דום

 של האחרים הריכוזים כל(. תוך-כלי ניתנים אינם-350 וOMNIPAQUE -140 ש להבטיח
OMNIPAQUEתוך-תיקלי למתן מאושרים.(

 מבחינת מיאלוגרפי הליך של האפשריים היתרונות את לשקול יש, מאוד מדמם-CSF ב נתקלים אם
.למטופל הסיכון
 אלכוהוליזם, חמורות דם וכלי לב מחלות, אפילפסיה של היסטוריה עם בחולים מומלצת זהירות

.נפוצה טרשת או כרוני
 הצורך את בקפידה להעריך יש. מיאלוגרפיה בעקבות יותר גבוה סיכון להוות עשויים קשישים חולים
 ולטכניקה הלחות, המדיום של ולריכוז למינון מיוחדת לב תשומת להקדיש יש. אלה בחולים בהליך

.בשימוש
 לתת מומלץ, התקף של במקרה. זה בטיפול להישמר צריכים פרכוסים נוגדי המקבלים מטופלים
 בטיפול שאינם התקפים פעילות של היסטוריה עם בחולים. נתרן פנוברביטל או ורידי תוך דיאזפאם

.ברביטורטים עם תרופתי טיפול לשקול יש, פרכוסים נוגד

 גולגולתית תוך לכניסה עדות עם בחולים ברביטורטים עם מניעתי פרכוסים נוגד טיפול לשקול יש
 במקרים להתקפים מוגבר סיכון להיות שעלול מכיוון הניגוד חומר של מרוכז או גדול בולוס של בשוגג
.כאלה
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 בשל המשמשות אלה לרבותphenothiazine,  של נגזרות במיוחד, ההתקפים סף את המורידות תרופות
MAO,  מעכבי כוללים אחריםOMNIPAQUE.  עם לשימוש מומלצות אינן, האנטי-היסטמיניות תכונותיהן

 פסיכואקטיביות ותרופות המרכזית העצבים מערכת של ממריצים, טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות
 שהתפקיד למרות. פסיכוטיות אנטי תרופות או עיקריות הרגעה תרופות, אנלפטיות כתרופות המתוארות

 לגבי רופא הערכת על להתבסס צריך כאלה בתרופות השימוש, הוכח לא אלו תרופות של התורם
48  לפחות אלו בתרופות הטיפול את הפסיקו רופאים. הפוטנציאליים והסיכונים הפוטנציאליים היתרונות

.ההליך לאחר שעות24  ולפחות לפני שעות
 מרוכז בולוס או גדול מינון של בשוגג גולגולתית תוך כניסה למנוע כדי המטופל בניהול טיפול נדרש

 בשוגג לעלייה הגורם המדיום של מהיר פיזור למנוע כדי מאמץ להפנות יש, כן כמו. המדיום של
 או תוך-ציסטרני ישיר מתן). המטופל של אקטיבית תנועה ידי על, למשל( גולגולתיות תוך לרמות

.מומלץ אינוCT)  לא( סטנדרטי לצילום חדרי

 או אחד, יונית לא מיאלוגרפית מדיה עם גדולים מוטוריים התקפים של המדווחים המקרים ברוב
:הימנעו לכן. נוכחים היו הבאים מהגורמים יותר

.המיאלוגרפי בניהול או המומלצת מהפרוצדורה חריגות•
.אפילפסיה של היסטוריה עם בחולים שימוש•
.יתר מינון•
.המדיום של גבוה ריכוז של מוקדמת דיפוזיה או בולוס של גולגולתית תוך כניסה•
.פנותיאזין של בחילה נוגדי או נוירולפטיות תרופות עם תרופתי טיפול•
.במיטה או האלונקה על, ההליך במהלך הראש של הרמה על שמירה אי•
.המטופל של במיוחד ופעיל מוגזם מאמץ או תנועה•

כללי-  זהירות אמצעי
 צוות בהנחיית להתבצע צריכים רדיואקטיביים אטומים אבחון בחומרי שימוש הכוללים אבחון הליכי

 מתקנים זמינים להיות יש. לבצע שיש המסוים ההליך של מעמיק ידע ועם מוקדמת הכשרה עם
 הניגוד לחומר קשות בתגובות חירום לטיפול גם כמו, ההליך של סיבוך כל עם להתמודדות מתאימים

 להיות צריכים חירום ומתקני מוכשר צוות, רדיואקטיבי אטום חומר של פרנטרלי מתן לאחר. עצמו
.)שליליות תגובות ראה(. חמורות דחויות תגובות התרחשו מאז דקות60  עד30  לפחות זמינים

 דם כלי מחלת עם בחולים חריפה כליות ספיקת לאי לתרום ועלולה מסוכנת הכנה התייבשות
 מחלת עם קשישים קרובות לעיתים( רגישים סוכרת חולי שאינם ובחולים סוכרת חולי, מתקדמת

 חומרי של אוסמוטי משתן פעולת ידי על מוגברת אלו בחולים התייבשות כי נראה). קיימת כליות
iohexol. כולל, ניגוד חומר כל מתן ואחרי לפני טובה לחות לקבל צריכים המטופלים. ניגוד

, קטלניות, חיים מסכנות, חמורות תגובות לרבות, תגובה של האפשרות את תמיד לשקול יש
 ישנה, לכן). שליליות תגובות ראה( המרכזית העצבים מערכת או קרדיווסקולריות, אנפילקטאידיות

 וכוח ושמתקנים, חמורות בתגובות מיידי לטיפול מראש בקפידה תתוכנן פעולה שדרך עליונה חשיבות
.תגובה של מקרה בכל זמינים יהיו ומתאימים הולמים אדם

). לוואי תגובות ראה( רגישים בחולים אידיוסינקרטית תגובה של האפשרות את תמיד לשקול יש
 חולים, ניגוד לחומר קודמת תגובה של היסטוריה עם חולים, היתר בין, כוללת הרגישה האוכלוסייה

, הסימפונות של אסטמה: ידועה קלינית יתר רגישות עם וחולים, כשלעצמה ליוד ידועה רגישות עם
. .למזון ואלרגיות השחת קדחת
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 עם. מוקדמת בדיקה שיטות במספר לשימוש גרמה חמורות אידיוסינקרטיות תגובות של התרחשותן
 מסוכנת להיות עלולה והיא קשות תגובות לחזות כדי מוקדמת בדיקה על להסתמך ניתן לא, זאת

 חומר הזרקת לפני, יתר ורגישות אלרגיה על דגש עם יסודית רפואית היסטוריה כי מוצע. למטופל
.אפשריות לוואי תגובות בניבוי מוקדמת בדיקה מאשר יותר מדויקת להיות עשויה,   כלשהו ניגוד

 ניגוד בחומר שימוש על שרירותי באופן מעידה אינה יתר רגישות או אלרגיות של חיובית היסטוריה
 טיפול לשקול יש). שליליות תגובות ראה( זהירות משנה לנקוט יש אך, חיוני נחשב אבחון הליך כאשר

 אפשריות אלרגיות תגובות למזער או למנוע כדי קורטיקוסטרואידים או אנטיהיסטמינים עם תרופתי
 חיים מסכנות תגובות מונע אינו כזה מקדים שטיפול כך על מצביעים אחרונים דיווחים. כאלה בחולים
.חומרתן את והן שכיחותן את הן להפחית עשוי אך, חמורות

 של מפצה מרה הפרשת להתרחש צפויה, כליות ספיקת אי או חמורה כליות ספיקת אי עם בחולים
 האפשרות אם אלא, כבד ספיקת אי עם חולים לבדוק אין. המרה לתוך איטי פינוי עם, התרופה
.הנוסף הסיכון על בבירור עולה לתועלת

( המטופל של מתאים וניהול ההליך את שמכיר מוסמך צוות ידי על להתבצע צריך ניגוד חומר מתן
.השדרה בעמוד ניקור כל עם סטרילית בטכניקה להשתמש יש). מטופלים ניהול ראה

 את למשוך יש, מפלסטיק פעמיים חד מזרקים באמצעותOMNIPAQUE  את להזריק יש כאשר
.מיד בו ולהשתמש המזרק לתוך הניגוד חומר

 עם שאריות זיהום למנוע כדי רבה בזהירות לנקוט יש, פעמי חד לא בציוד שימוש נעשה אם
.ניקוי חומרי של עקבות

 קיימים אם. מתן לפני צבע ושינוי חלקיקים לאיתור פרנטרליים מוצרים של חזותית לבדוק יש
 הרופא של הקליני דעתו שיקול לפי אם:נהלים על חזור. להשתמש אין, צבע שינוי או חלקיקים

 לאפשר כדי מתן מתן בין מתאים זמן מרווח על להקפיד יש, חוזרות או עוקבות בדיקות נדרשות
).קלינית ופרמקולוגיה וניהול מינון ראה( מהגוף התרופה של תקין פינוי

)לילדים, רלוונטי אם או( למטופלים מידע
: הוראה לקבל צריכים רדיואקטיביים להזרקה הניתנים אבחון חומרי המקבלים מטופלים

).קלינית פרמקולוגיה ראה( בהריון אתה אם שלך הרופא את ליידע1.

פיאוכרומוציטומה, נפוצה מיאלומה לך יש אם או סוכרת חולה אתה אם שלך לרופא הודע2.
).אזהרות ראה( התריס בלוטת של ידועה הפרעה או הומוזיגוטיים חרמש תאי מחלת,

 לזריקות כלשהן תגובות לך היו אם או, מזון, כלשהן לתרופות אלרגי אתה אם שלך לרופא הודע3.
).כללי-  זהירות אמצעי ראה( רנטגן להליכי ששימשו צבעים של קודמות

 מתן לפני, מרשם ללא תרופות כולל, כעת נוטל שאתה אחרת תרופה כל על שלך לרופא הודע4.
.זו תרופה

תרופתיות אינטראקציות

 בשל המשמשות אלו כוללphenothiazine,  של נגזרות במיוחד, ההתקפים סף את המורידות תרופות
 אחריםOMNIPAQUE.  עם לשימוש מומלצות אינן, בחילה נוגדות או האנטי-היסטמיניות תכונותיהן

 מערכת של ממריצים, טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות(MAO),  אוקסידאז מונואמין מעכבי כוללים
 תרופות או עיקריות הרגעה תרופות, כאלפטיות המתוארות פסיכואקטיביות תרופות, המרכזית העצבים

המיאלוגרפיה לפני שעות48  לפחות כאלה תרופות להפסיק יש. פסיכוטיות אנטי
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 לפחות אותו לחדש ואין, מיאלוגרפיה אחרי או במהלך הקאות או בבחילות לשליטה בו להשתמש אין
 בנוגדי מניעתי שימוש שקול, אלו בתרופות בחולים אלקטיביים לא בהליכים. ההליך לאחר שעות24

.פרכוסים

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
 או מוטגנזה, מסרטן פוטנציאל להעריך כדי חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים בוצעו לא

.נשים או גברים אצל פוריות על להשפיע יכולהOMNIPAQUE  האם

'ב הריון קטגוריית
 עדות הוכחה לא. לאדם המומלץ מהמינון100  פי עד עם וארנבות בחולדות בוצעו רבייה מחקרי
 מכיוון. בהריון בנשים מחקרים אין, זאת עםOMNIPAQUE.  עקב בעובר פגיעה או בפוריות לפגיעה

 במהלך זו בתרופה להשתמש יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי
.ברור צורך יש אם רק ההריון

מניקות אמהות
 ללא מופרשים רבים להזרקה ניגוד חומרי, זאת עם. אם בחלב מופרש יוהקסול מידה באיזו ידוע לא

 יש, יונקים תינוקות אצל מתרחשות חמורות לוואי שתופעות הוכח שלא למרות. אם בחלב שינוי
 מבקבוק הנקה להחליף ניתן. מניקות לנשים וסקולריים תוך ניגוד חומרי נותנים כאשר זהירות לנקוט

OMNIPAQUE. מתן לאחר שעות24  למשך בהנקה

בילדים שימוש
 אלו לכלול עשויים ניגוד חומר מתן במהלך לוואי תופעות לחוות יותר גבוה בסיכון ילדים מטופלים
מ-1.5 מ גבוה בסרום קריאטינין, לב ספיקת אי, אלרגנים או/ו לתרופות רגישות, מאסטמה הסובלים

.חודשים12  לגיל מתחת אנשים או ל"ד/ג"

תוך-תכלית-  שליליות תגובות
 כולל בינוני עד קל כאב, ראש כאבי הןOMNIPAQUE  עם ביותר השכיחות המדווחות הלוואי תגובות

 שעות10  עד1  כלל בדרך מתרחשות אלו תגובות. והקאות בחילות, ונוקשות צוואר כאבי, גב כאבי
, בדרגתם בינוניים עד מתונים כלל בדרך הם. שעות24  תוך מתרחשות כולן וכמעט, ההזרקה לאחר

 להיות עשויים ראש כאבי, רחוקות לעיתים. שעות24  תוך נעלמים כלל ובדרך, שעות כמה נמשכים
 תכופים להיות ונוטה והקאות בבחילות קרובות לעתים מלווה ראש כאב. ימים להימשך או חמורים

 עשויים חיוניים בסימנים חולפים שינויים. אופטימלית לחות בעלי שאינם בחולים יותר ומתמשכים
 קליניים במחקרים שדווחו אלו תגובות. אינדיבידואלי בסיס על משמעותם את להעריך ויש להתרחש

1531  של קליניים מחקרים על בהתבסס, יורד התרחשות בסדר להלן מפורטותOMNIPAQUE  עם
.חולים
 של שכיחות עם, ראש כאבי הייתה מיאלוגרפיה בעקבות ביותר הנפוצה הלוואי התגובה:ראש כאבי

 באתרCSF  מדליפת או הניגוד חומר של ישירה מהשפעה כתוצאה להיגרם עלול ראש כאב-18%. כ
 גולגולתית תוך כניסה למזער יותר חשוב נחשב זה, המטופל בניהול, זאת עם. הדוראלית הדקירה

מטופל ניהול ראה( אפשריתCSF  בדליפת לשלוט ניסיון מאשר תנוחתי ניהול ידי על ניגוד חומר של
.(

 הזרקה בעקבות התרחשו ונוירלגיה, ונוקשות צוואר כאבי, גב כאבי כולל בינוני עד קל כאב:ּכאְבֵ
-8%.כ של בשכיחות
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 על שמירה). במטופלים טיפול ראה(-3% כ והקאות-6%, כ של בשכיחות דווחו בחילות:והקאה בחילה
 ראה(. מומלץ אינוphenothiazine  של בחילה בנוגדי השימוש. מאוד חשובה תקינה הידרציה
.שנדרש מה כל היא יחלפו כלל בדרך שהבחילות למטופל הבטחה.) כללי-  אזהרות

.מהחולים-2% בכ דווחה חולפת סחרחורת:סחְרַחֹורתֶ
: כללו-0.1% מ פחות של אינדיבידואלית שכיחות עם שהתרחשו אחרות תגובות:אחרות תגובות
 יתר, נמנום, תיאבון אובדן, ורטיגו, הזעה, חום תחושת, דם לחץ יתר, דם לחץ יתר, כבדות תחושת

 חולפים היו כולם. נוירולוגיים ושינויים, במתן קושי, פרסטזיה, עצבים, טינטון, פוטופוביה, דם לחץ
.קליניות תוצאות ללא ומתונים

ילדים רפואת

 תופעות, מותני ניקור ידי על ילדים למיאלוגרפיה מטופלים152  שכללו מבוקרים קליניים בניסויים
.למבוגרים בהשוואה שכיחות פחות כלל בדרך היוOMNIPAQUE -180 ב השימוש בעקבות לוואי

:ראֹׁש ּכאְבֵ
:הקֲָאָה

:גב כאב
: כללו-0.7% מ פחות של אינדיבידואלית שכיחות עם שהתרחשו אחרות תגובות:אחרות תגובות

 תוצאות ללא ומתונים חולפים היו כולם. נוירולוגיים ושינויים ראייה הזיות, בטן כאבי, כוורות, חום
.קליניות

9%
6%
1.3%

ניגודיות למדיה כלליות שליליות תגובות
 במיוחד, לעיל שנדונו לאלו בנוסף לוואי תופעות של להתרחשות ערניים להישאר צריכים רופאים

 רחוקות ולעיתים, במים מסיסת, יונית לא מיאלוגרפית מדיה עבור בספרות שדווחו הבאות התגובות
 והפרעות, וחיידקית אספטית המוח קרום דלקת, פרכוסים, היתר בין, כללו אלהiohexol.  עם

.המרכזית העצבים מערכת של אחרות נוירולוגיות

 לו קדמו כלל בדרך-0.01%). מ פחות( רחוקות לעיתים דווחה אספטית המוח קרום דלקת תסמונת
. ההליך לאחר שעות18  עד-12 כ כלל בדרך התרחשה תחילתה. והקאות בחילות, בולטים ראש כאבי

 ניקור. נפשי ובלבול אוקולומוטוריים סימנים עם לפעמים, חום, מנינגיסמוס היו בולטים מאפיינים
 נמוכה גלוקוז רמת עם קרובות לעיתים גבוהה חלבון תכולת, גבוהה לבנים תאים ספירת גילה מותני

, הופעתו לאחר שעות-10 כ ספונטני באופן להתבהר כלל בדרך החל המצב. אורגניזמים היעדר ועם
.ימים3  עד2  במשך מלאה החלמה עם

 קוצר, באף גודש, אורטיקריה, גרד, מרובה סחרחורת, חום, צמרמורות:אידיוסינקרטיה או אלרגיה
.גיליין-בארה תסמונת של ומקרה נשימה

, דה-פרסונליזציה, הזיות כגון וחולפות קלות תפיסתיות סטיות:המרכזית העצבים במערכת גירוי
, דיכאון, חרדה, שינה נדודי, פסיכוזה, פוטופוביה, דיפלופיה, אמבליופיה, עוינות, אמנזיה

 התרחשו, בנוסף. התמצאות וחוסר בלבול, דיבור או שמיעה או ראייה הפרעות, היפר-אסתזיה
 היפרטוניה, ארפלקסיה או היפר-רפלקסיה, מנינגיסמוס-EEG, ב שינויים, פרכוסים, חולשה, חולשה

 דימום, אסטריקסיס, אקולליה, אקואקוזיה, רעד, שקט אי, קוודריפלגיה, שיתוק, המיפלגיה, רפיון או
.ודיספזיה מוחי

 של שונות ודרגות צורות כלל בדרך כללו הם. רחוקות לעתים רק דווחו עמוקות נפשיות הפרעות גם
-24 כ ונמשכת שעות-10 ל8  בין כלל בדרך היא ההתחלה. התמצאות חוסר או נפשי בלבול, אפזיה
להם יש פעם מדי, זאת עם. לוואי תופעות ללא, שעות
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. ותרדמת חושים קהות, נמנום כדי עד מקרים במספר מתקדמת נסיגה או תסיסה, בחשש התבטאו
 לפי( ראייה והפרעות אחרים שמיעתיים בתסמינים או חולף שמיעה באובדן לוו אלו, בודדים במקרים

. שעות להימשך שעלול דו-צדדי או חד-צדדי ראייה אובדן כולל), הזויות או סובייקטיביות הנראה
חדרית חסימה על דווח. לעוויתות בקשר המוח בקליפת מתמשך ראייה אובדן על דווח, אחד במקרה

.התגובה אירוע עבור נוכחת להיות עשויה שונות בדרגות אמנזיה;

 נוירופתיה. העין או הרגליים בשרירי חולפת כי אם מתמשכת חולשה על דווח רחוקות לעיתים
, עצבים שורש או מוטוריות או/ו תחושתיות הפרעות כוללים הם. וחולפות נדירות היו היקפית

equina .cauda  תסמונת או6  עצב שיתוק, מתמשכים רגליים בשרירי חולשה או כאב, מיאליטיס
 דופן יוצאי הם ספסטיות או השדרה בעמוד פרכוסים, מיוקלוניה או פקקולציה, שרירים התכווצויות

 מתן לאחר להתרחש שידוע התגובות, כללי באופן. דיאזפאם של ורידי תוך קטן למינון מיידית והגיבו
 השליליות מהתגובות אחוז-95 כ. יוני לא חומר כל עם אפשריים יוד עם ניגוד חומרי של פרנטרלי

 מסכנות, קשות תגובות, זאת עם. בינוניות עד קלות הן במים מסיסים ניגוד בחומרי לשימוש הנלוות
,וקטלניות אנפילקטאיות, חיים

ותגובות כימותוקסיות תגובות: קטגוריות לשתי מתחלקות להזרקה הניתנים ניגוד לחומרי שליליות תגובות
.אידיוסינקרטיות

 ומהירות המינון, הניגוד חומר של הפיזיקליות-כימיות מהתכונות נובעות כימותוקסיות תגובות
 הניגוד חומר ידי על המפוזרים הדם בכלי או באיברים והפציעות ההמודינמיות ההפרעות כל. ההזרקה
.זו בקטגוריה נכללות
 יותר גבוהה בתדירות מתרחשים הם. האחרות התגובות כל את כוללות אידיוסינקרטיות תגובות
 המינון בכמות תלויות לא או תלויות להיות עשויות אידיוסינקרטיות תגובות40.  עד20  בגילאי בחולים
 בינוניות, לקטנות מחולקות אידיוסינקרטיות תגובות. הרדיוגרפי וההליך ההזרקה מהירות, המוזרק

 חיים מסכנות הן הקשות התגובות; קצר זמן ולאורך לעצמן מוגבלות הקטנות התגובות. וחמורות
.וחובה דחוף והטיפול

 שניים פי היא אלרגיה של היסטוריה עם בחולים ניגוד לחומר שליליות תגובות של המדווחת השכיחות
 פי רגישים ניגוד לחומר קודמות תגובות של היסטוריה עם מטופלים. הכללית האוכלוסייה של מזו

.חוזרות בדיקות עם עולה אינה ניגוד לחומר הרגישות כי נראה, זאת עם. אחרים ממטופלים שלושה

ההזרקה מתחילת דקות3  עד1  תוך מופיעות להזרקה הניתנים ניגוד לחומרי השליליות התגובות רוב
.מאוחרות תגובות להתרחש עשויות אך,

יתר מינון
medium. the of portion large a of entry intracranial early inadvertent permits procedure the following

immediately or during patient the of management incorrect overdosage, if to tantamount effects
produce can dose recommended a of use reactions. Even-mediated CNS of severity and frequency in
increase potential a to alert be should media, physicians myelographic nonionic other with experience

on reported. However, based been not have OMNIPAQUE with overdosage of consequencesClinical

LD intracisternalThe 50 mice. in 2.0 than greater weight( is body kilogram per iodine of grams
OMNIPAQUE )in ofvalue
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Intrathecal — ADMINISTRATION ANDDOSAGE
 תלויים יהיו למתןOMNIPAQUE 300  אוOMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240  של והריכוז הנפח

.המשמשים ובטכניקה ובציוד הנבדקים ים/באזור הנדרשת הניגודיות ומידת במידת

-CSF.או מותנית הזרקה ידי על במבוגרים הרחם והצוואר החזה, המותן אזורי לבדיקת מומלץ 
mL,  mgI/אוOMNIPAQUE 300 300  של בריכוזmL mgI/ ל היפרטונית מעט והיא ישירה צווארית

180OMNIPAQUE 180  של בריכוזmL, OMNIPAQUE mgI/240 240  של בריכוז

-CSF.מעט והוא מותנית בהזרקה בילדים הרחם והצוואר החזה, המותן אזורי לבדיקת מומלץ 
180OMNIPAQUE 180  של בריכוזmL mgI/ ל היפרטוני

 ממינון לחרוג ואין במבוגרים ל"מ/ג"מ300  של ריכוז או יוד ג"מ3060  של כולל ממינון לחרוג אין
 על מבוסס זה .אחת מיאלוגרפית בבדיקה בילדים ל"מ/ג"מ180  של ריכוז או יוד ג"מ2700  של כולל

 המינימליים ובמינון בנפח להשתמש יש, האבחון הליכי בכל כמו. כה עד קליניים ניסויים הערכת
.ריכוז או מרבי מינון דורשים אינם ההליכים רוב. נאותה הדמיה ליצירת

 אמצעי ראה( מראש הרגעה תרופות או הרגעה בתרופות צורך אין כלל בדרך. בהרדמה צורך אין
 מטופלים על להקפיד יש. ניגוד מתן ואחרי לפני טובה לחות לקבל צריכים המטופלים). זהירות

תואמים אינם רדיואקטיביים רבים ניגוד חומרי. פרכוסים נוגדות בתרופות להתקפים המועדים
 עם במקביל תרופות פיזית לערבב אין, לכן; אחרות רבות ותרופות אנטיהיסטמינים כמה עםּבמַבַחנֵהָ

 יש, ניגודיות של דילול מכך וכתוצאהCSF  עם מוגזם ערבוב למנוע כדי:ההזרקה קצב .ניגוד חומרי
.דקות2  עד1  במשך לאט הזרקה לבצע

 של קטנה כמות להסיר ניתן, ההליך עבור להידרש שעשוי הניגוד חומר של המשוער לנפח בהתאם
CSFהתת-עכבישיים החללים של ההתרחבות את למזער כדי.

 את להסיר צורך אין שכן ההזרקה לאחר מיד הרחם צוואר או המותני הניקור מחט את להסיר ניתן
OMNIPAQUEהתת-עכבישי לחלל ההזרקה לאחר.
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 הרחם צוואר, חזה בית, מותנית במיאלוגרפיה לשימוש הרגילים המומלצים הכוללים המינונים:מבוגרים
:כדלקמןgI 3.06  עדgI 1.2  הם במבוגרים כוללת ומיאלוגרפיה

ריכוז
/mL()mgI

כרך
)ל"מ(

מנָהָ
)gI( תהליך

מֹותנִָי
מיאלוגרפיה

מותני דרך(
)זריקה

ניסוחים

180OMNIPAQUE
240OMNIPAQUE

180
240

10-17
7-12.5

1.8-3.06
1.7-3.0

חזה בית
מיאלוגרפיה

מותני דרך(
הרחם צוואר או

)זריקה

240OMNIPAQUE
300OMNIPAQUE

240
300

6-12.5
6-10

1.7-3.0
1.8-3.0

הרחם צוואר

מיאלוגרפיה
מותני דרך(

)זריקה

240OMNIPAQUE
300OMNIPAQUE

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

הרחם צוואר

מיאלוגרפיה
C1-2 דרך(

)זריקה

180OMNIPAQUE
240OMNIPAQUE
300OMNIPAQUE

180
240
300

7-10
6-12.5
4-10

1.3-1.8
1.4-3.0
1.2-3.0

הכל סך

עמודים
מיאלוגרפיה

מותני דרך(
)זריקה

240OMNIPAQUE
300OMNIPAQUE

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

 צוואר, חזה בית, מותנית מיאלוגרפיה עבור הרגילים המומלצים הכוללים המינונים:ילדים רפואת
). למטה טבלה ראה(gI 2.7  עדgI 0.36  הם בילדים מותני ניקור ידי על מלאה עמודה או/ו הרחם

.הבאות ההנחיות לפי ומומלצות המטופל בגיל רבה במידה תלויות בפועל הניתנות הכמויות

קונצרן

/mL()mgI
180
180
180
180
180

כרך
)ל"מ(

2-4
4-8

5-10
5-12
6-15

מנָהָ
)gI(

0.36-0.72
0.72-1.44
0.9-1.8
0.9-2.16
1.08-2.7

גיל
חודשים3 <  עד0

חודשים<36  עד3

.שנים7 <  עד3
.שנים13 <  עד7

.שנים18  עד13
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 מזרקים עם אספטיים בתנאים להתבצע צריכה שלהם מהמיכלים ניגוד חומרי של נסיגה
.סטריליים בתנאים תמיד להתבצע חייב השדרה עמוד ניקור. סטריליים

 אם. מתן לפני צבע שינוי או חלקיקים לאיתור פרנטרליים מוצרים של חזותית לבדוק יש
 של הקליני דעתו שיקול לפי אם:נהלים על חזור. להשתמש אין, צבע שינוי או חלקיקים קיימים
 כדי מתן מתן בין מתאים זמן מרווח על להקפיד יש, חוזרות או עוקבות בדיקות נדרשות הרופא

; חוזרת בדיקה לפני לפחות שעות48  של מרווח לאפשר יש. מהגוף התרופה של תקין פינוי לאפשר
.ימים7  עד5  מומלץ, האפשר במידת, זאת עם

 לניהול תוך-תיקליות הצעות-  מטופלים ניהול
רגיל מטופל

 הקשורים לסיבוכים הפוטנציאל את למזער כדי עת בכל המטופל של טוב ניהול להפעיל יש
.לפרוצדורה

הליך טרום
, למשלphenothiazines,  כולל( נוירולפטיות תרופות של הפסקה לשקול יש•

chlorpromazine, prochlorperazineו (promethazine-כן לפני שעות48  לפחות.
.ההליך לפני שעתיים עד רגילה תזונה על הקפידו•
.להליך עד הידרציה נוזלי ודא•

ההליך במהלך
).וניהול מינון ראה( רצון משביעת לניגודיות הנדרשים מינימליים ובריכוז במינון השתמש•

.השדרה עמוד של ביותר הגבוהה לרמה מעל מורם המטופל של ראשו על לשמור יש המיקום טכניקות בכל•
.גולגולתית בצורה נע ניגוד בחומר-15° מ יותר השולחן ראש את תוריד אל•
.הבינונית הצפלה של ותנועה להזרקה לרוחב מיקום לשקול יש, מוגזמת לורדוזיס עם בחולים•

.מוגזם ערבוב למנוע כדי) דקות2  עד-1 מ למעלה( לאט הזרקו•
.פלואורוסקופי בניטור השתמש. רבה באיטיותדיסטלי עד בינוני אזור העבר, כבולוס לשמור כדי•
.בולוס של גולגולתית תוך מכניסה הימנע•
.המדיום של וגבוה מוקדם צפלדי מפיזור הימנע•
CSF.  עם מדיום של מוגזם ערבוב למזער כדי המטופל של אקטיבית או פתאומית מתנועה הימנע•

.הצורך לפי ורק לאטסבלני העבר. ּפסִַיבִילהישאר המטופל את הנחה

הליך לאחר
.אליו המטופל העברת לפני לפחות-30° ל האלונקה ראש את הרם•
 ראששומר, לחלוטין פסיבי כשהמטופל באיטיות להיעשות צריכה וממנה האלונקה על תנועה•

.עמדה למעלה
45°. עד-30° ב המיטה ראש את הרם, למיטה המטופל העברת לפני•
.הראשונות בשעות במיוחד, למחצה בישיבה או בישיבה, במיטה בשקט להישאר למטופל יעץ•

.המיאלוגרמה לאחר שעות12  לפחות צמודה השגחה על לשמור•
 בשעות במיוחד, מיקום למעלה ראשהמטופל של והפנים השקט על בשמירה המבקרים של פעולה שיתוף להשיג•

.הראשונות
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.נסבלת שהיא כפי דיאטה. פה נוזלי עודדו•
phenothiazine.  של בחילה נוגדות בתרופות להשתמש אין, הקאות או בחילות מופיעות אם•

 תוך בנוזלים החלפה של מיד לשקול מומלץ, לכן. להתייבשות יגרמו מתמשכות והקאות בחילות
.ורידי

הליך לאחר חלופית שיטה
 פוסט על ששמירה כך על מצביעות במים מסיסים יוניים לא ניגוד חומרי עם עדכניות עדויות•

 לעזור עשויה) אמבולציה או גלגלים כיסא באמצעות( זקוף במצב המטופל של מיאלוגרפיה
 המדיום של מעלה כלפי הפיזור את לעכב לעזור עשוי הזקוף המיקום. לוואי תופעות למזער

.השדרה עמוד ספיגת את ולמקסם

II סעיף
דם כלי תוך-  קלינית פרמקולוגיה

 ידי על שינוי ללא ומופרש החוץ-תאיים הנוזלים בתא מופץiohexol , תוך-וסקולרית הזרקה לאחר
 הדמיה ויאפשר, הניגוד חומר של הזרימה בנתיב האלה הכלים את יאטום זה. גלומרולרי סינון

.משמעותי דילול להופעת עד הפנימיים המבנים של רדיוגרפית

 השתן ריכוזי שיא כאשר, הראשונות השעות24  בתוך מופרש המוזרק מהמינון יותר או-90% כ
 הגוף שפינוי כך על מצביעות ובשתן בפלזמה יוהקסול רמות. המתן לאחר הראשונה בשעה מתרחשים

 משנה אינה ג"ק/ג"מ-1500 ל ג"ק/ג"מ-500 מ במינון עלייה. כליות מפינוי בעיקר נובע האיוהקסול של
 של ורידי תוך מתן לאחר נצפו הבאים הפרמקוקינטיים הערכים. התרופה פינוי את משמעותית

iohexol)500  בין/kg mgI1500 ל-/kg (mgI120 -  כליות פינוי: בוגרים אנושיים נבדקים-16 ל
.ג"ק/ל"מ(108-219) 165 -  הפצה ונפח; דקה/ל"מ(98-165) -131 כולל גוף פינוי; דקה/ל"מ(86-162)

 יכולה הכליה מעברי של המקסימלית האטימות שתקופת כדי מספיק מהירה הכלייתית הצטברות
 כאשר דקות3  עד-1 כ תוך מתגלות האורוגרמות. לווריד ההזרקה לאחר אחת בדקה כבר להתחיל
 השתנתה כאשר במיוחד, נפרופתיים במצבים. דקות15  עד5  בין מתרחשת אופטימלית ניגודיות

 לאחר להתעכב עשויה והאטימות, צפוי בלתי באופן להשתנות עשוי ההפרשה קצב, ההפרשה יכולת
 האיסוף מערכת של אבחנתית אטימות לחוסר לגרום עלולה חמורה כלייתית פגיעה. ההזרקה
 בחולים. ממושכות בפלזמהiohexol  רמות צפויות להיות עשויות, הכלייתי הליקוי לדרגת ובהתאם

 עלול הדק המעי ואל המרה כיס דרך ההפרשה נתיב, בשלות לא כליות עם בתינוקות גם כמו, אלו
.לעלות

Iohexol בסרום לאלבומין גרועה בצורה וקשור פלזמה או סרום לחלבוני נמוכה זיקה מציג.

.ביולוגית טרנספורמציה או דה-יוד, משמעותי חומרים חילוף מתרחשים לא
 יוהקסול מידה באיזו ידוע לא. פשוטה דיפוזיה ידי על אדם בבני השליה מחסום את חוצה כנראה.

OMNIPAQUE אם בחלב מופרש
 במידה שלם דם-מוח מחסום חוצה אינו-iohexol ש כך על מצביעים חיים בבעלי מחקרים

.תוך-וסקולרי מתן לאחר כלשהי משמעותית
 הגברת מידת. הרדיוגרפית היעילות הגברת באמצעות ממוחשבת טומוגרפית הדמיה משפרת

 לאחר מיד מתרחשות בדם יוד של שיא רמות; שניתן במינון היוד לתכולת ישירות קשורה הצפיפות
 כלי תא של החיים מחצית וזמן דקות10  עד5  תוך במהירות יורדות הדם רמות. לווריד מהירה הזרקה

OMNIPAQUE ו הדם בכלי הדילול ידי על זאת להסביר ניתן. דקות-20 כ הוא הדם
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 התאים עם האיזון. הפלזמה בריכוז ראשונית חדה לירידה גורמים אשר חוץ-וסקולריים נוזלים תאי
.אקספוננציאלית הופכת הנפילה, מכן לאחר; דקות כעשר תוך מושג החוץ-תאיים

 שיפור. כמשתנה הוכחה תקינה לא ברקמה והן תקינה ברקמה הןiohexol  של הפרמקוקינטיקה
 הגדול השיפור, לפיכך). שניות120  עד שניות(15  בולוס מתן לאחר מיד ביותר הגדול נראה הניגודיות

 תוך המבוצעות שניות שלוש עד שתיים של רצופות סריקות של סדרה ידי על להתגלות עשוי ביותר
 בטכניקת שימוש). דינמית ממוחשבת טומוגרפית הדמיה כלומר( ההזרקה לאחר שניות90  עד30

 גידולים של אבחנתית והערכה שיפור לשפר עשוי) דינמיתCT  סריקת, כלומר( מתמשכת סריקה
 להבחין ניתן, לדוגמה. יותר נרחבת או חשודה לא מחלה חושפים ולעתים, אבצס כגון אחרים ונגעים

 המסה; משופרות וסריקות ניגודיות קדם סריקות משווים כאשר דם כלי עם מוצק   לנגע ציסטה בין
-CT ה במספר בעלייה מאופיין וסקולרי נגעCT).  מספר( שינוי ללא רנטגן קליטת מראה מפוזרת הלא

 או שפירה, ממאירה רקמה להיות עשוי זה; וסקולרי תוך ניגוד חומר של בולוס לאחר הספורות בדקות
.אחר לא-וסקולרי נגע או המטומה, ציסטה תהיה לא כנראה אבל, רגילה

 להשתמש ההחלטה, הבודד לחולה הולם אבחוני מידע לספק עשויה משופרת לא שסריקה מכיוון
 להתבסס צריכה, לקרינה מוגברת ולחשיפה לסיכון קשורה להיות עשויה אשר, ניגודיות בהגברת

.משופרים ולא אחרים רדיולוגיים, קלינייםCT  ממצאי של זהירה הערכה על

הראש שלCT  סריקת
 מוח ברקמת מצטבר אינוOMNIPAQUE , משופרת ממוחשבת טומוגרפית ראש הדמיית, זאת לעומת
 של מנוכחות נובעת תקין במוח רנטגן בספיגת העלייה. תקין דם-מוח מחסום נוכחות עקב תקינה
 של ממאירים בגידולים שמתרחשת כמו הדם-מוח במחסום שבירה. הדם מאגר בתוך ניגוד חומר
 מוח רקמת. הגידול של הבין-סטילית הרקמה בתוך ניגוד חומר של הצטברות מאפשרת המוח

.הניגוד חומר את מכילה אינה סמוכה נורמלית

 יכול. בדם יוד של שיא לרמות הגעה לאחר קרובות לעתים מתרחשת ברקמה מרבית ניגודיות הגברת
 המוח של אבחנתיות ניגודיות מוגברות תמונות. המקסימלית הניגודיות בהגברת עיכוב להתרחש
 הרדיוגרפית הניגודיות שהגברת כך על מצביע זה עיכוב. ורידי תוך בולוס מתן לאחר שעה עד התקבלו

 המנגנון כי אם, הדם למאגר ומחוץ הנגע בתוך יוד המכיל תווך של בהצטברות בחלקה לפחות תלויה
 עורקים מומים כגון, גידוליים לא נגעים של הרדיוגרפית ההגברה. ברור אינו מתרחש זה שבאמצעותו

.במחזור הדם מאגר של היוד בתכולת כנראה תלויה, ומפרצת ורידים

 אמצעי בכל השימוש את להעריך יש, מופרע הדם-מוח מחסום כי חשד קיים או ידוע שבהם בחולים
 יונית לא מדיה, יונית למדיה בהשוואה, זאת עם. אינדיבידואלי סיכון-תועלת בסיס על רדיוגרפי ניגוד

.המרכזית העצבים למערכת רעילה פחות

הגוף שלCT  סריקת
OMNIPAQUE ), לא-נוירלית רקמה( משופרת ממוחשבת טומוגרפית גוף הדמיית, זאת לעומת

 לזרימת קשורה רנטגן קרני בספיגת עלייה. החוץ-וסקולרי החלל אל הדם מכלי במהירות מתפזרת
 גידולים של אינטרסטיציאלית רקמת ידי על הניגוד חומר של ולמיצוי הניגוד חומר של לריכוז, הדם

 חוץ-וסקולרית בדיפוזיה היחסיים מההבדלים כן אם נובע הניגודיות שיפור. מחסום קיים ולא מאחר
.שבמוח מזו בתכלית שונה, תקינה לא תקינה רקמה בין
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,ושימוש אינדיקציות
דם כלי תוך-  כללי

, העולה העורקים אבי, העורקים אבי קשת, העורקים אבי שורש של מחקרים כולל העורקים אבי.
 חיסור, ממוחשבת טומוגרפית וגוף ראש להדמיית ניגודיות שיפור, וענפיו הבטן העורקים אבי

 היקפית ארטריוגרפיה, ההיקפיים והכלים הכליות, הבטן, הצוואר, הראש של. ורידי תוך דיגיטלי
 עבור למבוגרים  מיועד ,ventriculography(כלילית סלקטיבית ארטריוגרפיה ,)הפרשה ואורוגרפיה

350OMNIPAQUE  אנגיוקרדיוגרפיה
 אבי, העורקים אבי קשת, העורקים אבי שורש כולל, ואאורטוגרפיה הצדדיים העורקים של מחקרים.)

 לילדים  מיועדventriculography, arteriography( וvenography; -pulmonary ויורד עולה העורקים
350OMNIPAQUE  באנגיו-קרדיוגרפיה לטיפול

 הבטן העורקים אבי, העורקים אבי קשת של מחקרים כולל, לאאורטוגרפיה למבוגרים מיועד.
, מוחית ארטריוגרפיה, ממוחשבת טומוגרפית וגוף ראש להדמיית ניגודיות הגברת, שלו והענפים
300OMNIPAQUE  הפרשה ואורוגרפיה) פלבוגרפיה( היקפית וינוגרפיה

ממוחשבת טומוגרפית ראש הדמיית עבור ניגודיות ושיפור הפרשה של אורוגרפיה.
)ventriculography(, 300  אנגיוקרדיוגרפיה עבור לילדים  מיועדOMNIPAQUE

( היקפי וווריד ממוחשבת טומוגרפית ראש הדמיית עבור ניגודיות להגברת למבוגרים מיועד.
240OMNIPAQUE ) פלבוגרפיה

 הכליות, הבטן, הצוואר, הראש של עורקי תוך דיגיטלי חיסור של אנגיוגרפיה עבור למבוגרים מיועד.
140OMNIPAQUE  ההיקפיים והכלים

240OMNIPAQUE  ממוחשבת טומוגרפית ראש הדמיית עבור ניגודיות להגברת לילדים מיועד.

נגד התוויות
iohexol.לא ידועה יתר רגישות עם לחוליםOMNIPAQUE  לתת אין

כללי-  אזהרות
 כאשר קרישה על דווח. יוני ניגוד מחומר פחות, ּבמַבַחנֵהָ,דם קרישת מעכב לא-יוניוני ניגוד חומר

.יוני לא ניגוד חומר המכילים מזרקים עם במגע נשאר דם

 מוחי ושבץ הלב שריר לאוטם הגורמים, קטלניים רחוקות לעיתים, חמורים טרומבואמבוליים אירועים
 בטכניקת צורך יש, לכן. כאחד יוניים ולא יוניים ניגוד אמצעי עם אנגיוגרפיות פרוצדורות במהלך דווחו
 אירועים למזער כדי, אנגיוגרפיות פרוצדורות במהלך במיוחד, קפדנית וסקולרית תוך מתן

 הבסיסי המחלה מצב, והמזרק הקטטר חומר, ההליך משך כולל, רבים גורמים. תרומבואמבוליים
 מומלצות, אלו מסיבות. תרומבואמבוליים אירועים להתפתחות לתרום עשויים, נלוות ותרופות
 שימוש, וצנתר מנחה חוט של למניפולציה רבה לב תשומת כולל, מדוקדקות אנגיוגרפיות טכניקות

 בהפארין מלח תמיסות עם צנתר של תכופה שטיפה, כיווניים תלת עצירה ברזי או/ו סעפת במערכות
.מתִקרַׁשֵּבמַבַחנֵהָ.ההליך משך ומזעור

 הכבד של חמורות תפקודיות הפרעות עם בחולים רבה בזהירות-OMNIPAQUE ב להשתמש יש
 קריאטינין רמת עם סוכרת חולי לבדוק אין. מיאלומטוסיס או חמורה תירוטוקסיקוזיס, והכליות
של האפשריים היתרונות כן אם אלא ל"ד/ג"מ3  מעל בסרום
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.אנוריה עם בחולים לשימוש מומלץ אינוOMNIPAQUE . הנוסף הסיכון על בבירור גוברת הבדיקה

 או נפוצה מיאלומה עם בחולים מסוכנים להיות עלולים רדיואקטיביים אטומים ניגוד חומרי
 ולא הניגוד חומר שלא למרות. טיפולית עמידה אנוריה עם באלה במיוחד, אחרת פראפרוטינמיה

 עשוי שניהם של שהשילוב השערה הועלתה, במיאלומה לאנוריה כגורם בנפרד הוכחו התייבשות
 באמצעי צורך יש, זאת עם; נגד התווית אינו מיאלומטים בחולים הסיכון. סיבתיים גורמים להיות

 שהדבר מכיוון מומלצת אינה ההזרקה לפני אלו חולים של בהכנה חלקית התייבשות. מיוחדים זהירות
 כולל, טיפול של צורה שום. הכליה באבוביות המיאלומה חלבון של למשקעים למטופל לגרום עלול

40, גיל מעל אנשים אצל לרוב המופיעה, מיאלומה. ההשפעה את להחזיר הצליחה לא, דיאליזה

 הומוזיגוטים אנשים אצל מגל לקדם עשוי, עורקי תוך או לווריד מוזרק הוא כאשר, יוני ניגוד חומר
.חרמש תאי למחלת

 להתבצע צריך מפיאוכרומוציטומה כסובלים חשודים או הידועים לחולים לרדיו אטומים חומרים מתן
 הסיכונים על עולים כאלה הליכים של האפשריים היתרונות, הרופא לדעת, אם. רבה בזהירות

 המוזרק הרדיואקטיבי המדיום כמות את לצמצם יש, זאת עם; ההליכים את לבצע ניתן, הנחשבים
 יתר במשבר לטיפול ואמצעים ההליך לאורך המטופל של הדם לחץ את להעריך יש. מוחלט למינימום

.זמינים להיות צריכים דם לחץ

 עם בחולים יוד עם יוד רדיואקטיבי ניגוד באמצעי שימוש בעקבות התריס בלוטת סערת על דיווחים
 שהסיכון כך על מצביעים אוטונומי באופן הפועלת התריס בלוטת עם או התריס בלוטת פעילות יתר

.ניגוד חומר בכל השימוש לפני כאלה בחולים יוערך הזה הנוסף
 עד משעה להתפתח עשויות(SCAR)  חמורות עוריות לוואי תגובות:חמורות עוריות לוואי תופעות

 ונסון'סטיבנס-ג תסמונת כוללות אלו תגובות. וסקולרי תוך ניגוד חומר מתן לאחר שבועות מספר
 לתרופה ותגובה(AGEP)  חריפה אקסנטמטי פוסטולוזיסTEN) ,(SJS/ רעילה אפידרמיסית ונקרוליזה

 עשוי ההופעה וזמן לעלות עלולה התגובה חומרת(DRESS).  מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליה עם
 תופעות להפחית או למנוע שלא עשויות מניעתיות תרופות; ניגוד חומר של חוזר מתן עם לרדת
 חמורה עורית תגובה של היסטוריה עם לחוליםOmnipaque  ממתן הימנע. חמורות עוריות לוואי

 הכליות בתפקוד קשה פגיעה עם בחולים בזהירות להתבצע צריכה אורוגרפיה. לאומניפאק
.משולבת וכבד כליות מחלת עם ובמטופלים

כללי-  זהירות אמצעי
 צוות בהנחיית להתבצע צריכים רדיואקטיביים אטומים אבחון בחומרי שימוש הכוללים אבחון הליכי

 מתקנים זמינים להיות יש. לבצע שיש המסוים ההליך של מעמיק ידע ועם מוקדמת הכשרה עם
 הניגוד לחומר קשות בתגובות חירום לטיפול גם כמו, ההליך של סיבוך כל עם להתמודדות מתאימים

 להיות צריכים חירום ומתקני מוכשר צוות, רדיואקטיבי אטום חומר של פרנטרלי מתן לאחר. עצמו
: לוואי תופעות ראה( חמורות דחויות תגובות התרחשו מאז דקות60  עד30  לפחות זמינים

).תוך-כלי-כללי

 דם כלי מחלת עם בחולים חריפה כליות ספיקת לאי לתרום ועלולה מסוכנת הכנה התייבשות
 כליות מחלת עם קשישים קרובות לעתים( לסוכרת רגישים שאינם ובחולים סוכרת חולי, מתקדמת

אלו בחולים התייבשות. קטנים וילדים תינוקות), קיימת
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 הגבלת כי מאמינים. אורוגרפיים סוכנים של אוסמוטי משתן פעולת ידי על משופר הוא כי נראה
 בחולים יותר טובה הדמיה מספקת אינה כלל בדרך הפרשה אורוגרפיה לפני ללילה נוזלים
iohexol. כולל, ניגוד חומר כל מתן ואחרי לפני טובה לחות לקבל צריכים המטופלים.רגילים

 לא-סוכרתיים ובחולים סוכרתית נפרופתיה עם סוכרת בחולי דווחה חריפה כליות ספיקת אי
 יש, לכן. הפרשה אורוגרפיה בעקבות) קיימת כליות מחלת עם קשישים קרובות לעיתים( רגישים
.אלו בחולים זה רנטגן הליך ביצוע לפני הפוטנציאליים הסיכונים את היטב לשקול

.כליה מושתלי אצל בזהירות הפרשה של באורוגרפיה להשתמש יש, הניתוח לאחר מיד

, קטלניות, חיים מסכנות, חמורות תגובות לרבות, לתגובה האפשרות את תמיד לשקול יש
 עליונה חשיבות ישנה). תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות ראה( קרדיווסקולריות או אנפילקטאידיות

 ומתאים מתאים אדם ושכוח, חמורות בתגובות מיידי לטיפול מראש בקפידה תתוכנן פעולה שדרך
.תגובה של מקרה בכל זמין יהיה

: לוואי תופעות ראה( רגישים בחולים אידיוסינקרטית תגובה של האפשרות את תמיד לשקול יש
 לחומר קודמת תגובה של היסטוריה עם חולים, היתר בין, כוללת הרגישה האוכלוסייה). תוך-כלי-כללי

 של אסטמה: ידועה קלינית יתר רגישות עם וחולים, כשלעצמה ליוד ידועה רגישות עם חולים, ניגוד
. .למזון ואלרגיות השחת קדחת, הסימפונות

 עם. מוקדמת בדיקה שיטות במספר לשימוש גרמה חמורות אידיוסינקרטיות תגובות של התרחשותן
 מסוכנת להיות עלולה והיא קשות תגובות לחזות כדי מוקדמת בדיקה על להסתמך ניתן לא, זאת

 חומר הזרקת לפני, יתר ורגישות אלרגיה על דגש עם יסודית רפואית היסטוריה כי מוצע. למטופל
.אפשריות לוואי תגובות בניבוי מוקדמת בדיקה מאשר יותר מדויקת להיות עשויה,   כלשהו ניגוד

 ניגוד בחומר שימוש על שרירותי באופן מעידה אינה יתר רגישות או אלרגיות של חיובית היסטוריה
 יש). תוך-כלי-כללי: לוואי תופעות ראה( זהירות משנה לנקוט יש אך, חיוני נחשב אבחון הליך כאשר

 תגובות למזער או למנוע כדי קורטיקוסטרואידים או אנטיהיסטמינים עם תרופתי קדם טיפול לשקול
 על מצביעים אחרונים דיווחים. נפרדים מזרקים באמצעות ולתת כאלה בחולים אפשריות אלרגיות

 שכיחותן את הן להפחית עשוי אך, חמורות חיים מסכנות תגובות מונע אינו כזה מקדים שטיפול כך
.חומרתן את והן

 מבוססי יוניים לחומרים בהשוואה נמוכהOMNIPAQUE  של שהאוסמולאליות למרות
 האוסמוטי בעומס הפוטנציאלית החולפת העלייה, דומה יוד בריכוז יוטלמט או דיאטריזואטים

 מטופלים אחר לעקוב יש. ההזרקה במהלך זהירות מחייבת לב ספיקת אי עם בחולים הדם במחזור
.מושהות המודינמיות הפרעות לזהות כדי ההליך לאחר שעות מספר במשך אלה

, זאת עם; נבחרים בוגרים בחולים מסוימים הליכים בביצוע מסומנת להיות עשויה כללית הרדמה
 לזהות יכול שהמטופל וייתכן, אלו בחולים דווחה שליליות תגובות של יותר גבוהה שכיחות

 תפוקת את להפחית שעלולה הרדמה של הדם בלחץ ירידה של להשפעה או, רצויים לא תסמינים
.ניגוד חומר- ל החשיפה משך את ולהגדיל הלב

 פקקת לגרימת הסיכון בגלל, הומוציסטינוריה עם בחולים האפשר במידת מאנגיוגרפיה להימנע יש
.ותסחיף
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 כלי בדופן ניקוב או פגיעה או פלאקים עקירת של האפשרות את לזכור יש, אנגיוגרפיים בהליכים
 להבטיח כדי בדיקה הזרקות לבצע מומלץ. ניגוד חומר והזרקת הצנתרים מניפולציות במהלך הדם

.הצנתר של נכון מיקום
 הצפויים שהיתרונות חולים באותם רק הכליליים העורקים של סלקטיבית ארטריוגרפיה לבצע יש

 עם בחולים באנגיוקרדיוגרפיה הטמונים הסיכונים את לשקול יש. הפוטנציאלי הסיכון על עולים בהם
.זה הליך בביצוע הצורך מול כרונית ריאתית אמפיזמה

 את למשוך יש, מפלסטיק פעמיים חד מזרקים באמצעותOMNIPAQUE  את להזריק יש כאשר
.מיד בו ולהשתמש המזרק לתוך הניגוד חומר

 עם שאריות זיהום למנוע כדי רבה בזהירות לנקוט יש, פעמי חד לא בציוד שימוש נעשה אם
.ניקוי חומרי של עקבות

 קיימים אם. מתן לפני צבע ושינוי חלקיקים לאיתור פרנטרליים מוצרים של חזותית לבדוק יש
.להשתמש אין, צבע שינוי או חלקיקים

למטופלים מידע
 ליידע1. : רדיואקטיבית להזרקה הניתנים אבחון חומרי המקבלים מטופלים להנחות יש

).קלינית-תוך-וסקולרית פרמקולוגיה ראה( בהריון את אם שלך הרופא את

פיאוכרומוציטומה, נפוצה מיאלומה לך יש אם או סוכרת חולה אתה אם שלך לרופא הודע2.
).אזהרות ראה( התריס בלוטת של ידועה הפרעה או הומוזיגוטיים חרמש תאי מחלת,

 לזריקות כלשהן תגובות לך היו אם או, מזון, כלשהן לתרופות אלרגי אתה אם שלך לרופא הודע3.
).כללי-  זהירות אמצעי ראה( רנטגן להליכי ששימשו צבעים של קודמות

 מתן לפני, מרשם ללא תרופות כולל, כעת נוטל שאתה אחרת תרופה כל על שלך לרופא הודע4.
.זו תרופה

 קבלת לאחר פריחה מפתחים הם אם שלהם הרופא את ליידע למטופלים יעץ5.
.Omnipaque

מעבדה/תרופות בדיקת בין אינטראקציה

 רקמת של ליוד הקישור יכולת, התריס בלוטת מחלת לאבחון יוד המכילים איזוטופים לתת יש אם
 בלוטת תפקוד בדיקות. ניגוד חומר מתן לאחר שבועיים עד מופחתת להיות עשויה התריס בלוטת
T3, למשל, יוד בהערכת תלויות שאינן התריס

.מושפעים אינם, ישירים תירוקסין מבחני או שרף ספיגת
 רבות ותרופות אנטיהיסטמינים כמה עםּבמַבַחנֵהָתואמים אינם רדיואקטיביים רבים ניגוד חומרי

.ניגוד חומרי עם אחרות תרופות לערבב אין, לכן; אחרות

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
 או מוטגנזה, מסרטן פוטנציאל להעריך כדי חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים בוצעו לא

.נשים או גברים אצל פוריות על להשפיע יכולהOMNIPAQUE  האם

'ב הריון קטגוריית
 עדות הוכחה לא. לאדם המומלץ מהמינון100  פי עד עם וארנבות בחולדות בוצעו רבייה מחקרי
 מכיוון. בהריון בנשים מחקרים אין, זאת עםOMNIPAQUE.  עקב בעובר פגיעה או בפוריות לפגיעה

 במהלך זו בתרופה להשתמש יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי
.ברור צורך יש אם רק ההריון
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מניקות אמהות
 ללא מופרשים רבים להזרקה ניגוד חומרי, זאת עם. אם בחלב מופרש יוהקסול מידה באיזו ידוע לא

 יש, יונקים תינוקות אצל מתרחשות חמורות לוואי שתופעות הוכח שלא למרות. אם בחלב שינוי
 מבקבוק הנקה להחליף ניתן. מניקות לנשים וסקולריים תוך ניגוד חומרי נותנים כאשר זהירות לנקוט

OMNIPAQUE. מתן לאחר שעות24  למשך בהנקה

בילדים שימוש
 אלו לכלול עשויים ניגוד חומר מתן במהלך לוואי תופעות לחוות יותר גבוה בסיכון ילדים מטופלים
"מ-1.5 מ גבוה בסרום קריאטינין, לב ספיקת אי, אלרגנים או/ו לתרופות רגישות, מאסטמה הסובלים

.חודשים12  לגיל מתחת אנשים או ל"ד/ג

תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות
וOMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE -300 ב השימוש בעקבות לוואי תופעות

350- OMNIPAQUEחמורות תגובות, זאת עם. בינונית עד קלה חומרה בדרגת כלל בדרך הן ,
, יוד המכילים ניגוד חומרי מתן עם נקשרו, קרדיווסקולרי ממקור בעיקר, וקטלניות חיים מסכנות

 במיוחד, וכאב חום לתחושת קרובות לעתים קשורה ניגוד חומר הזרקתOMNIPAQUE.  כולל
 חומרי עם מאשרOMNIPAQUE  עם חמורים ופחות פחות שכיחים וחום כאב; היקפית באנגיוגרפיה

.רבים ניגוד

 דם לחץ ויתר(1%)  בחזה כאבים/אנגינה2%( PAC, -)וPVC  כוללות קצב הפרעות:דם וכלי לב מערכת
 דווחוvasovagal  ותגובה, טכיקרדיה, ברדיקרדיה, אסיסטולה, לב ספיקת   אי כולל, אחרים(0.7%).

, מטופלים1485  שכללו מבוקרים קליניים בניסויים. פחות או0.3%  של אינדיבידואלית שכיחות עם
iohexol. לבין זה מוות בין ותוצאה סיבה קשר הוכח לא. אחד מוות אירעה

 ראייה כולל( בראייה הפרעות(3%),  כאב(0.5%), ) וסחרחורת סחרחורת כולל( ורטיגו:עצבים מערכת
 הפרעות, חום, חרדה כולל, אחרים(1%).  טעם וסטיית(2%)  ראש כאבי(2%), ) ופוטומות מטושטשת

, רעד, סינקופה, המיפארזיס, נוקשה צוואר, נמנום, פרסתזיה, פרכוסים, ודיבור מוטורי בתפקוד
 .פחות או0.3%  של אינדיבידואלית שכיחות עם, דווחו וניסטגמוס מוחי אוטם, חולף איסכמי התקף

 או0.2%  של אינדיבידואלית שכיחות עם, גרון ודלקת שיעול, נזלת, נשימה קוצר:נשימה מערכת
.פחות

 התכווצויות, דיספפסיה, שלשולים כולל, אחרים(0.7%).  והקאות(2%)  בחילות:העיכול מערכת
(0.3%),  אורטיקריה:ונספחים עור -0.1%.מ פחות של אינדיבידואלית שכיחות עם, דווחו בפה ויובש

 משמעותית במידה שהתרחשו בודדות לוואי תגובות(0.1%).  וגרד(0.1%)  אבצס(0.1%),  פורפורה
.זו התוויה תחת מפורטות ספציפי הליך עבור יותר

ילדים רפואת

 והדמיית אורוגרפיה, ילדים אנגיוקרדיוגרפיה עבור מטופלים391  שכללו מבוקרים קליניים בניסויים
OMNIPAQUE -300 ב השימוש בעקבות שליליות תגובות, משופרת ממוחשבת טומוגרפית ראש
240, OMNIPAQUE350 ו- OMNIPAQUEלמבוגרים בהשוואה שכיחות פחות כלל בדרך היו.
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(0.3%)  דם לחץ יתר(0.5%), 2:1  לב חסימת(0.5%),  חדרית טכיקרדיה:דם וכלי לב מערכת
(0.3%). ואנמיה
:נשימה מערכת (0.3%). ועוויתות(0.5%)  בטעם חריגה(0.5%),  חום(0.8%),  כאב:עצבים מערכת

(0.3%). נשימה ודום(0.3%)  גודש
:ונספחים עור (2%). והקאות(0.3%)  היפוגליקמיה(1%),  בחילות:העיכול מערכת
(0.3%). פריחה

ניגודיות למדיה כלליות שליליות תגובות
.לעיל שנדונו לאלו בנוסף לוואי תופעות של להתרחשות ערניים להישאר הרופאים על

 עם רחוקות ולעתים, אחרים יוד עם תוך-וסקולריים ניגוד חומרי מתן לאחר דווחו הבאות התגובות
.iohexolורידים התכווצות:המודינמיות תגובות.ואכימוזות המטומות:טכניקה עקב תגובות 

 קצב הפרעות של נדירים מקרים:קרדיווסקולריות תגובות.לווריד הזרקה בעקבות וטרומבופלביטיס
היקפית דם כלי הרחבת, דם לחץ יתר, דם לחץ יתר, ציאנוזה, בחזה כאבים, רפלקסית טכיקרדיה, לב

 של פעילות תת על המעידות התריס בלוטת של תפקוד בדיקות:אנדוקריניות תגובות .לב ודום הלם,
 יוד עם ניגוד חומר מתן לאחר רחוקות לעיתים דווחו התריס בלוטת של חולף דיכוי או התריס בלוטת

 הפרעות .התריס בלוטת פעילות בתת טופלו מהחולים חלק. תינוקות כולל, וילדים מבוגרים לחולים
 צבע שינוי, אורטיקריה, גרד, אדמומיות, פריחה( קלות בין נעות התגובות:עוריות התת וברקמות בעור
 פוסטולוזיסSJS), (TEN/ רעילה אפידרמיסית ונקרוליזה ונסון'סטיבנס-ג תסמונת: לחמורות) העור

 תגובות(DRESS ). מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליה עם לתרופה ותגובה(AGEP)  חריפה אקסנטמטי
 התקפי:אלרגיות תגובות.אנוריה או אוליגוריה, רחוקות ולעתים, חולפת פרוטאינוריה, לעיתים:כליות

 גם כמו, גרד בלי או עם אורטיקריה כגון עוריות תגובות, והלחמית האף של תסמינים, אסתמה
 מוות מקרי. אנפילקטיות תגובות, רחוקות ולעתים, ודמעות התעטשותpleomorphic,  פריחות
:הנשימה למערכת הקשורים ותסמינים סימנים.ידועות לא מסיבות או כך בשל, התרחשו נדירים
.עוויתות, רעידות, שקט אי :העצבים למערכת או;נשימה קוצר, ברונכוספזם, גרון או ריאות בצקת

, חיוורון, בלבול, ראש כאבי, חרדה, הקאות, בחילות, מתכתי טעם, חום, כאב, סומק:נוספות תגובות
 לעיתים. וסחרחורת נויטרופניה, פנים התכווצויות במיוחד, בצקת של מקומיים אזורים, הזעה, חולשה
 לעתים. בהיפרפירקסיה מלווה לעיתים, מושהות או מיידיות התקשות להופיע עלולות, נדירות

 החשיפה לאחר יומיים מופיע יוד עם אורגניות מתרכובות) הרוק בבלוטת נפיחות" (יודיזם", רחוקות
.השישי היום עד ושוכך

 כל עם אפשריות יוד עם ניגוד חומרי של פרנטרלי מתן לאחר להתרחש שידוע התגובות, כללי באופן
 מסיסים תוך-וסקולריים ניגוד בחומרי לשימוש הנלוות השליליות מהתגובות-95% כ. יוני לא חומר
, חיים ומסכנות חמורות אנפילקטאידיות תגובות התרחשו, זאת עם. בינונית עד קלה בדרגה הן, במים

 מתוך-1 ל) אחוז(0.00066  למיליון6.6  בין נעים המדווחים המוות מקרי. קרדיווסקולרי ממקור בעיקר
; מכן לאחר דקות10  עד5  או ההזרקה במהלך מתרחשים המוות מקרי רוב). אחוז(0.01 10,000
 על בודדים דיווחים. העיקרי המחמיר כגורם דם וכלי לב מחלות עם לב דום היא העיקרית התכונה
אחוז(0.005 20,000  מתוך-1 ב מוערכת ההלם שכיחות. בספרות נמצאים והלם דם לחץ יתר קריסת

.חולים)

 ותגובות כימותוקסיות תגובות: קטגוריות לשתי מתחלקות להזרקה הניתנים ניגוד לחומרי שליליות תגובות
.אידיוסינקרטיות
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 ומהירות המינון, הניגוד חומר של הפיזיקליות-כימיות מהתכונות נובעות כימותוקסיות תגובות
 הניגוד חומר ידי על המפוזרים הדם בכלי או באיברים והפציעות ההמודינמיות ההפרעות כל. ההזרקה
.זו בקטגוריה נכללות
 יותר גבוהה בתדירות מתרחשים הם. האחרות התגובות כל את כוללות אידיוסינקרטיות תגובות
 המינון בכמות תלויות לא או תלויות להיות עשויות אידיוסינקרטיות תגובות40.  עד20  בגילאי בחולים
 בינוניות, לקטנות מחולקות אידיוסינקרטיות תגובות. הרדיוגרפי וההליך ההזרקה מהירות, המוזרק

 חיים מסכנות הן הקשות התגובות; קצר זמן ולאורך לעצמן מוגבלות הקטנות התגובות. וחמורות
.וחובה דחוף והטיפול

 שניים פי היא אלרגיה של היסטוריה עם בחולים ניגוד לחומר שליליות תגובות של המדווחת השכיחות
 פי רגישים ניגוד לחומר קודמות תגובות של היסטוריה עם מטופלים. הכללית האוכלוסייה של מזו

.חוזרות בדיקות עם עולה אינה ניגוד לחומר הרגישות כי נראה, זאת עם. אחרים ממטופלים שלושה

ההזרקה מתחילת דקות3  עד1  תוך מופיעות להזרקה הניתנים ניגוד לחומרי השליליות התגובות רוב
.מאוחרות תגובות להתרחש עשויות אך,

 יותר גבוהה חמורות לוואי תגובות של המשוערת הכוללת השכיחות, המשמש הניגוד לחומר קשר ללא
 אנגינה, חמורות קצב הפרעות, לבבי פיצוי אי. אחרות בפרוצדורות מאשר באנגיוקרדיוגרפיה

. שמאל וחדר אנגיוקרדיוגרפיה במהלך להתרחש עלולים הלב שריר אוטם או איסכמיה או פקטוריס
OMNIPAQUE  עם יותר נמוכה בתדירות מתרחשות והמודינמיות אלקטרוקרדיוגרפיות הפרעות

.נתרן ודיאטריזואאטmeglumine diatrizoate  הזרקת עם מאשר

יתר מינון
 על בעיקר ומשפיעות חיים מסכנות הן יתר מינון של השליליות ההשפעות. להתרחש עלול יתר מינון

, ריאתי דימום, חמצת, ברדיקרדיה, ציאנוזה: כוללים התסמינים. הדם וכלי והלב הריאות מערכת
 והקמת, החיוניים התפקודים בכל לתמיכה מכוון יתר במינון הטיפול. לב ודום תרדמת, עוויתות

.מיידי סימפטומטי טיפול

ו בעכברים24.2  הם) גוף משקל ג"לק יוד של בגרמים(OMNIPAQUE  ערכי50ורידי תוך-LD ה
.בחולדות-15.0

כללי-  וניהול מינון
 להשגת הדרושOMNIPAQUE  של ביותר הנמוך במינון להשתמש יש, רדיופאק הניגוד חומרי בכל כמו

 אינם ההליכים רוב. שלילית לתגובה האפשרות את להפחית עשוי יותר נמוך מינון. נאותה הדמיה
 של וריכוז נפח של השילובOMNIPAQUE.  של ביותר הגבוה בריכוז או המרבי בנפח שימוש דורשים

OMNIPAQUEמשקל, גיל כגון בגורמים התחשבות תוך בקפידה אישית מותאם להיות צריך לשימוש 
, צפויה פתולוגיה כגון אחרים גורמים בחשבון לקחת יש. הכלי בתוך הדם זרימת וקצב הכלי גודל, גוף

 על המשפיעים מחלה תהליכי, לבחון שיש אזורים או ים/מבנה, הנדרשת האטימות ומידת מידת
.בהם להשתמש שיש וטכניקה וציוד, החולה

 ניגוד חומרי של נסיגה. ניגוד חומר הכוללות הדם כלי זריקות בכל סטרילית בטכניקה להשתמש יש
 בטכניקות להשתמש יש. סטרילי ציוד עם אספטיים בתנאים להתבצע צריכה שלהם מהמיכלים
 כדי רבה בזהירות לנקוט יש, פעמי חד לא בציוד שימוש נעשה אם. פולשני הליך בכל סטריליות

.ניקוי חומרי של עקבות עם שאריות זיהום למנוע
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 בעת הגוף בטמפרטורת רדיואקטיביים אטומים אבחון חומרי של בתמיסות להשתמש שרצוי ייתכן
.הזרקה

 אימת כל מתן לפני צבע ושינוי חלקיקים לאיתור ויזואלית להיבדק צריכים פרנטרליים מוצרים
 שקופות הן אם רקOMNIPAQUE  של בתמיסות להשתמש יש. זאת מאפשרים והמיכל שהתמיסה

.להשתמש אין, צבע שינוי או חלקיקים קיימים אם. חיוור צהוב עד צבע חסר של הרגיל ובטווח

אישיים ושימוש אינדיקציות
אנגיוקרדיוגרפיה

המודינמיים פרמקולוגיה-שינויים
, חדריקולוגרפיה( באנגיוקרדיוגרפיה לטיפול למבוגרים מיועד ל"מ/ג"מ350  של בריכוז.

350OMNIPAQUE ) כלילית סלקטיבית וארטריוגרפיה העורקים אבי שורש זריקות

arteriography  ו ,venography-הצדדיים העורקים של ומחקרים.)
)ventriculography, pulmonaryבאנגיוקרדיוגרפיה לטיפול לילדים  מיועד /mL mgIשל בריכוז 

350 350OMNIPAQUE
)ventriculography(.באנגיוקרדיוגרפיה לטיפול לילדים  מיועד /mL mgIשל בריכוז 

300 300OMNIPAQUE
 לערכי וחזרה בולטת פחות הייתה הסיסטולי בלחץ הירידה, כאחד וכליליים חדרים הזרקת לאחר

meglumine diatrizoate  הזרקת עם מאשרOMNIPAQUE 350  עם יותר מוקדם הבסיס
.נתרן ודיאטריזואאט

 מרווחי הארכת יצרהQT  מגלומין הזרקת מאשר פחותdiatrizoate  נתרן ודיאטריזואאט.
350OMNIPAQUE

 בלחץ ירידה, ריאתי ולעורק חדרים הזרקת לאחר במיוחד אך, האתרים כל של הזרקה לאחר, בילדים
OMNIPAQUE 350  עם משמעותי באופן בולטות פחות היו והדיאסטולי הסיסטולי התוך-וסקולרי

.נתרן ודיאטריזואאטmeglumine diatrizoate  הזרקת עם מאשר

 בהזרקת מאשר-RR ה מרווח של פחות משמעותי קיצור יצרOMNIPAQUE 350 , בילדים
meglumine diatrizoateנתרן ודיאטריזואאט.

. יותר בולטים יהיו הללו השינויים שכל להניח סביר, מהיר ברצף נעשות חוזרות הזרקות אם
.)וניהול מינון ראה(

זהירות אמצעי

 מומלץ. חיוניים סימנים של רציף ניטור רצויOMNIPAQUE, 350  של גדולים מינונים מתן במהלך
 המצב את להחמיר האפשרות בגלל מתחילה לב ספיקת אי עם לחולים גדולות כמויות במתן להיזהר
.חמורות קצב להפרעות לגרום עלול שהוא מכיוון מיידי באופן הדם לחץ יתר את לתקן יש. הקודם

 כלי מיטות או ריאתי דם לחץ יתר, ימין חדר ספיקת אי עם בחולים מיוחד מינון על להקפיד יש
 יציאת לדרכי הזרקה לאחר להתרחש שעלולים ההמודינמיים השינויים בגלל סטנוטי ריאתי דם

.)כללי-  זהירות אמצעי ראה(. הימנית הלב

 אלו לכלול עשויים ניגוד חומר מתן במהלך לוואי תופעות לחוות יותר גבוה בסיכון ילדים מטופלים
מ-1.5 מ גבוה בסרום קריאטינין, לב ספיקת אי, אלרגנים או/ו לתרופות רגישות, מאסטמה הסובלים

.חודשים12  לגיל מתחת אנשים או ל"ד/ג"

שליליות תגובות

21

4080358: אסמכתא מזהה



(2.5%),  דם לחץ תת(8%),  אנגינה כללו באנגיוקרדיוגרפיה הדם וכלי הלב מערכת תגובות
.)תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות ראה((1.0%).  וטכיקרדיה(1.0%)  ברדיקרדיה

ומתן מינון
 ויכולת הצפוי הדמילול מידת, להמחשה המיועד המבנה גודל פי על נקבעים האישיים הנפח או המינון

. צעירים וילדים תינוקות אצל בחשבון לקחת יש אך, מבוגרים אצל מינורי שיקול הוא משקל. המסתם
 ניתנים כאשר. שימוש נעשה בו הכולל מהמינון יותר חשוב שיקול הוא בודדת הזרקה כל של הנפח

 בין דקות מספר לחלוף לאפשר הוצע, ואאורטוגרפיהventriculography  כמו, גדולים בודדים נפחים
 של המומלץ היחיד ההזרקה נפח. אפשריות המודינמיות הפרעות של שקיעה לאפשר כדי הזרקה כל

350 OMNIPAQUEהחד-פעמית ההזרקה ונפחי במבוגרים אנגיוקרדיוגרפיות פרוצדורות עבור 
 הם בילדים אנגיוגרפיות פרוצדורות עבורOMNIPAQUE -300 וOMNIPAQUE 350  של המומלצים

:כדלקמן

Ventriculography
 זה. ל"מ60  עד ל"מ30  של טווח עם ל"מ40  הוא בודדת לזריקה למבוגרים הרגיל הנפח:מבוגרים

 לא הניתן הכולל הנפח, סלקטיביים כליליים עורקים עם בשילוב. הצורך לפי עצמו על לחזור עשוי
).יל'ג(87.5  ל"מ250  על יעלה

 הגוף ממשקל ג"ק/ל"מ1.25  הואOMNIPAQUE 350  של בודדת בהזרקה הרגיל המינון:ילדים רפואת
 בודדת בהזרקה הרגיל המינוןOMNIPAQUE 300  עבור. ג"ק/ל"מ1.5  עד ג"ק/ל"מ1.0  של טווח עם

 המינון, מרובות זריקות ניתנות כאשר. ג"ק/ל"מ2.0  עד ג"ק/ל"מ1.5  של טווח עם ג"ק/ל"מ1.75  הוא
 לנפח עד אוOMNIPAQUE 350  של ל"מ250  של כולל לנפח עד ג"ק/ל"מ5  על יעלה לא הניתן הכולל

OMNIPAQUE.300  של ל"מ291  של כולל

סלקטיביים כליליים עורקים
) ל"מ14  עד ל"מ3  טווח( ל"מ5  הוא שמאל או ימני כליליים עורקים עבור למבוגרים הרגיל הנפח

.זריקה לכל

לבד בשימוש העורקים אבי וקשת שורש מחקר
.ל"מ75  עד ל"מ20  של טווח עם, ל"מ50  הוא למבוגרים הרגילה ההזרקה נפח

ריאתית אנגיוגרפיה
OMNIPAQUE.350  של ג"ק/ל"מ1.0  הוא בודדת בהזרקה הרגיל המינון:ילדים רפואת

 משולבות אנגיוקרדיוגרפיות פרוצדורות
מרובות פרוצדורות

 רדיוגרפית בדיקה במהלך אפשרית מטרה ואיברי מרובות דם כלי מערכות של הדמיה:מבוגרים
.המטופל של אחת

 זריקות שדרשו אנגיוגרפיות בפרוצדורות היטב נסבלוOMNIPAQUE 350  של גדולים מינונים
.מרובות

).אי.י'ג(87.5  ל"מ/ג"מ350  של ל"מ250  על יעלה לא הליכים ריבוי עבור המרבי הכולל הנפח

 בדיקה במהלך אפשרית מטרה ואיברי מרובות דם כלי מערכות של הדמיה:ילדים רפואת
.המטופל של אחת רדיוגרפית
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מ250  של כולל לנפח עד ג"ק/ל"מ5.0  על יעלה לא מרובים הזרקה הליכי עבור המרבי הכולל המינון
OMNIPAQUE.300  של ל"מ291  של כולל לנפח עד ג"ק/ל"מ6.0  אוOMNIPAQUE 350  של ל"

 למבוגרים מיועדות ל"מ/ג"מ350  של בריכוז .סלקטיבית ויסצרלית וארטריוגרפיה אאורטוגרפיה
 אבי, העורקים אבי קשת של מחקרים כולל סלקטיביים ויסצרליים ועורקים באאורטוגרפיה לשימוש

) והטחול הכבד, הכליות, המזנטרים, הצליאק  עורקי( וענפיו הבטן העורקים ואבי, העולה העורקים
350-OMNIPAQUE300  ו ל"מ/ג"מ300  של בריכוזOMNIPAQUE

 אבי קשת, העורקים אבי שורש של מחקרים כולל באאורטוגרפיה לשימוש לילדים מיועד.
350OMNIPAQUE 350  של בריכוזmL mgI/ והיורד העולה העורקים אבי, העורקים

זהירות אמצעי

 לעווית תגרום שאאורטוגרפיה מוגברת סבירות ישנה העורקים אבי בזרימת האטה של בתנאים
 אבי חסימת עם בחולים גם דווחו, פרפלגיה כולל, פעם מדי חמורים נוירולוגיים סיבוכים. שרירים

 השדרה בעמוד הרדמה, דם לחץ יתר, דם לחץ יתר, הבטן של דחיסה, הירך עורק חסימת, העורקים
 ההזרקות ומספר הנפח, הריכוז על לשמור יש אלו בחולים. הניגודיות להגברת דם כלי והזרקת

 מיקום אחר בקפידה לעקוב יש. ההזרקה בין מתאימים מרווחים עם במינימום המדיום של החוזרות
.הקטטר וקצה החולה

, תסמינים בהיעדר גם, לגרום עלולה הכליה לעורק העורקים אבי של גדול מינון של כניסה
 הפונקציה של ומלאה מהירה החזרה. אוריאה ובחנקן בקריאטינין ולעלייה המטוריה, לאלבומינוריה

.)כללי-  זהירות אמצעי ראה(. מכן לאחר באה כלל בדרך

שליליות תגובות
.שליליות-אנגיוקרדיוגרפיה ותגובות, תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות ראה

ומתן מינון
 ל"מ30 , העורקים אבי עבור ל"מ80  עד ל"מ50  הוא בודדת כזריקה למבוגרים הרגיל הנפח:מבוגרים

הכליה עורקי עבור ל"מ15  עד ל"מ-5 ו, ומזנטריים צליאק עורקי כולל מרכזיים ענפים עבור ל"מ60  עד
300  של ל"מ291  על יעלה לא הכולל הנפח אך, מצוין הדבר אם להתבצע עשויות חוזרות הזרקות.

OMNIPAQUEשל ל"מ250  או gI(  350 )87.5.OMNIPAQUE
 יעלה ולאOMNIPAQUE 350  של ג"ק/ל"מ1.0  הוא בודדת בהזרקה הרגיל המינון:ילדים רפואת

OMNIPAQUE.350  של ל"מ250  של כולל לנפח עד ג"ק/ל"מ5.0  על

מוחית ארטריוגרפיה
300OMNIPAQUE 300  של בריכוזmL mgI/ מוחיים בעורקים לשימוש למבוגרים מיועד.

 נמוכה מוחיים בעורקיםOMNIPAQUE -300 ב מהשימוש כתוצאה וההסמקה הכאב מידת
.רבים ניגוד חומרי של דומות בהזרקות שנראית מזו

.חשודים או קיימים מחלה למצבי בהתאם כראוי המטופלים את להכין יש, מוחיים בעורקים

זהירות אמצעי
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 חולים, מבוגרים בחולים מיוחדת ובזהירות רבה בזהירות להיעשות צריכה מוחית ארטריוגרפיה
 פקקת או מוחי תסחיף, חמור עורקי דם לחץ יתר, מתקדמת עורקים טרשת, ירוד קליני במצב

.לבבי פיצוי ודי, לאחרונה
(. נעימות לא תגובות לגילוי המטופל אחר לעקוב יש, מהירה בהזרקה ניתן הניגוד שחומר כיוון
.)כללי-  זהירות אמצעי ראה

שליליות תגובות
 הכוללים זמניים נוירולוגיים לסיבוכים נקשרה במים מסיסים ניגוד חומרי עם מוחית ארטריוגרפיה

.פחות או אחת שנייה של פוטומות כגון בראייה קלות והפרעות חולף פארזיס, נמנום, התקפים

(5.5%)  ראש כאבי(15%),  פוטומות כללו מוחיים בעורקים המרכזית העצבים מערכת תגובות
.)תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות ראה((4.5%).  וכאבים

ומתן מינון
 פנימי צוואר עורק), ל"מ12  עד ל"מ(6  משותף צוואר עורק: הבאים בנפחים מוחיים לעורקים מומלץ.)

300  ל"מ10  עד ל"מ) ל"מ(6  חוליות ועורק), ל"מ9  עד ל"מ(6  חיצוני צוואר עורק), ל"מ10  עד ל"מ(8
OMNIPAQUE

בניגודיות משופרת ממוחשבת טומוגרפיה
 טכניקת. ורידי תוך ממוחשבת טומוגרפית ראש בהדמיית לשימוש במבוגרים לשימוש מיועדות.

300  של בריכוזmL,  mgI/וOMNIPAQUE-350 350  של בריכוזmL mgI/ מהירה עירוי או הזרקה
300/mL, OMNIPAQUE mgI240 240  של בריכוזOMNIPAQUE

 ורידי תוך ממוחשבת טומוגרפית ראש בהדמיית לשימוש לילדים מיועדות ל"מ/ג"מ300  של בריכוז.
240OMNIPAQUE  ו ל"מ/ג"מ240  של בריכוזOMNIPAQUE-300  מהירה בולוס הזרקת עם

הראש שלCT  סריקת
 הוצגו לא שאולי במוח באזורים אבחוני דיוק מחדש להגדיר כדי-OMNIPAQUE ב להשתמש ניתן

.רצון משביעת בצורה

גידולים
 גליומות: כגון מסוימים ממאירים גידולים של וההיקף הנוכחות את לחקור כדי שימושית להיות עשויה.

, אפנדיומות, וגנגליומות אוליגודנדרוליומות, אסטרוציטומות, גליובלסטומות, ממאירות גליומות כולל
, המוח יותרת בלוטת של אדנומה, המוח יותרת, פינאלומות, נוירומות, מנינגיומות, מדולובלסטומות

 גליומה של ובמקרים הרטרובולברי החלל לחקירת ניגודיות הגברת של התועלת. המוח קרום דלקת
, הטיפול לאחר. לשיפור סבירות פחות יש, מסויידים בנגעים. הוכחה לא חדירתית או נמוכה בדרגה

 חומרי מתן בעקבות התחתון הוורמיס של האטימות. שיפור ללא או ירידה להראות עשויים גידולים
OMNIPAQUE אחרת נורמליים מחקרים במספר שגויה חיובית לאבחנה הביאה ניגוד

לא-נופלסטיים תנאים
 לאחרונה שהופיעו מוחיים אוטמים. נאופלסטיים לא נגעים של התמונה בשיפור מועיל להיות עשוי

 אם נסתרים מהאוטמים שחלק בעוד, הניגודיות שיפור עם יותר טובה בצורה חזותיים להיות עשויים
OMNIPAQUE יוד עם ניגוד באמצעי השימוש תוצאות. ניגוד באמצעי שימוש נעשה
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.התסמינים מתחילת שבועות לארבעה שבוע בין שנחקרו המוחיים מהאוטמים אחוז-60 בכ בשיפור

 יציגו עורקים ומפרצת מומים. ניגוד חומר מתן לאחר גם להשתפר עשויים פעיל זיהום של אתרים
 הדם מאגר של היוד בתכולת כנראה תלוי השיפור, הדם כלי של אלה נגעים עבור. בניגוד שיפור

, זאת עם. ניגודיות שיפור רחוקות לעתים רק מפגינים פרנכימליים תוך ודימומים המטומות. במחזור
 מועיל להיות עשוי ניגוד חומר מתן, ברור קליני הסבר להם שאין, תוך-פרנכימלי קריש של במקרים

.הקשור ורידי עורקי מום של האפשרות את לשלול

הגוף שלCT  סריקת
, בכבד נגעים של והערכה לזיהוי ממוחשבות טומוגרפיות תמונות לשיפור שימושית להיות עשויה.

 הרטרופריטוניאלי ובמרחב הבטן בחלל, באגן, במדיאסטינום, העורקים באבי, בכליות, בלבלב
OMNIPAQUE

 נגעים של אבחנות בביסוס מועיל להיות עשויOMNIPAQUE  עם ממוחשבת טומוגרפיה של שיפור
 הניגוד חומר, אחרים במקרים. בלבדCT  עם שניתן ממה יותר רב ביטחון עם אלה באתרים מסוימים

 לסייע עשוי או) גידול הארכת, כלומר( בלבדCT  עם נראו שלא נגעים של הדמיה לאפשר עשוי
).לבלב ציסטה, כלומר( משופר לאCT  עם שנראו חשודים נגעים בהגדרת

 ראה, הבטן של-CT ב ורידי תוך פלוס פומי בדילול-OMNIPAQUE ב לשימוש בנוגע למידע
.הפה דרך שימוש-  אינדיבידואליים ושימוש אינדיקציות

זהירות אמצעי

.כללי-  זהירות אמצעי ראה

שליליות תגובות
 חום. דופן יוצאת אינה קל חום של חולפת תחושה, ניגוד חומר של תוך-וסקולרית הזרקה לאחר מייד
.)תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות ראה(. יונית מדיה עם מאשרOMNIPAQUE  עם שכיח פחות הוא

ומתן מינון
.המשמשים ההדמיה ובטכניקת בציוד תלויים יהיו הנדרשים והנפח הריכוז

 )OMNIPAQUE )iohexol.הזרקת
:כדלקמן הוא בניגודיות מוגברת ממוחשבת לטומוגרפיה במבוגרים לשימוש המומלץ המינון

ראש הדמיית
:הזרקה ידי על

מ80 ) ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 300 300  של) ל"ג45  עד ל"ג(21  ל"מ150  עד ל"מ70

)ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 350 350  של) יל'ג(28  ל"

 באמצעות) ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 240 240  של) ל"ג60  עד ל"ג(29  ל"מ250  עד ל"מ120  ראש הדמיית
:עירוי

גוף הדמיית
:הזרקה ידי על

מ60 ) ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 300 300  של) ל"ג60  עד ל"ג(15  ל"מ200  עד ל"מ50

)ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 350 350  של) ל"ג35  עד יל'ג(21  ל"מ100  עד ל"
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 עד ג"ק/ל"מ1.0  הוא משופרת ממוחשבת טומוגרפית ראש להדמיית בילדים לשימוש המומלץ המינון
 של המרבי מהמינון לחרוג צורך איןOMNIPAQUE. 300  אוOMNIPAQUE 240  עבור ג"ק/ל"מ2.0
OMNIPAQUE.300  עם. י'ג35  אוOMNIPAQUE 240  עם י'ג28
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ורידי תוך ניהול דיגיטלי חיסור של אנגיוגרפיה

 לשימוש למבוגרים  מיועד )IVDSA(והפריפריים הכליות, הבטן וכלי הצוואר, הראש כלי של.
350OMNIPAQUE 350  של בריכוזmL mgI/ ורידי תוך חיסור דיגיטלית באנגיוגרפיה

 בחיסור שימוש תוך ניגוד חומרי של ורידי תוך מתן בעקבות אבחון באיכות עורקים בדיקות לקבל ניתן
 את יש אלו טכניקות באמצעות ורידי תוך המתן למסלול. ממוחשבת הדמיה שיפור וטכניקות דיגיטלי
 לוריד ניתן המינון. המדיום של המקביל הסלקטיבי הקטטר מהצבת פולשני פחות שהוא בכך היתרון
 בהזרקה לפעמים כי אם מכנית בהזרקה כלל בדרך, הימני הפרוזדור או העליון הנבוב הווריד, היקפי
 יותר הגדולים הענפים ורוב העורקים אבי, החדרים את להמחיש כדי שימשה הטכניקה. מהירה ידנית
 העיקריים ההיקפיים והכלים המזנטרים, הצליאק, הכליות, החוליות, המוחין, הקרוטידים כולל, שלה

.משמעותי דם דילול להופעת עד אפשרית אלה מבנים של רדיוגרפית הדמיה. הגפיים של

 באמצעות עורקית הדמיה לספק כדי מהיר כבולוס לוורידOMNIPAQUE 350  את להזריק ניתן
350 . הכרחיות נחשבות אינן פרוצדורליות טרום תרופות. חיסור של דיגיטלית רדיוגרפיה

OMNIPAQUEהדמיה, מסוימים במקרים. מהחולים-95% בכ אבחנתיים עורקים רנטגן צילומי סיפקה 
 אי. הדם כלי במערכת היטב נסבלOMNIPAQUE 350 . המטופל לתנועת יוחסה לקויה עורקים
 חומרי עם מאשר יותר נמוכה הזרקה לאחר) כאב או/ו חום של כללית תחושה( המטופל של הנוחות

.אחרים שונים ניגוד

זהירות אמצעי

 ורידים של קרע להתרחש עלול, גבוה בלחץ מכנית בצורה כלל בדרך מנוהל הניגוד שחומר מכיוון
 מושחל ורידי תוך בצנתר שימוש ידי על מכך להימנע ניתן כי הוצע. יותר קטנים היקפיים

 הנבוב הווריד לתוךantecubital,  הווריד של במקרה, או יותר גדולים ליובלים מעבר פרוקסימלית
.)כללי-  זהירות אמצעי ראה(. הירך בוריד משתמשים לפעמים. העליון

שליליות תגובות
(6.5%( PACs. -)ו(16%)  חולפיםPVCs  כללו דיגיטליים בעורקים הדם וכלי הלב מערכת תגובות

.)תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות ראה

ומתן מינון
 ל"מ50  עד ל"מ30  הוא ורידי תוך הדיגיטלית לטכניקהOMNIPAQUE 350  של הרגיל ההזרקה נפח
לחץ מזרק באמצעות לשנייה ל"מ30  עד7.5  של בקצב כבולוס ניתן זה. ל"מ/ג"מ350  של תמיסה של

.המשמשים והטכניקה הציוד בסוג בעיקר תלויים יהיו ההזרקה וקצב נפח.

(87.5  ל"מ250  על יעלה שלא כולל לנפח עד, יותר או זריקות שלוש להידרש עשויות קרובות לעתים
).י'ג

עורקי תוך ניהול
-arterial intra following enhancement contrast better have to expected be would output cardiac poor

with administration. Patients of route intravenous the with than hemodilution less is there since agent
contrast of dose total lower a allowing of advantages the has administration of route-arterial intra

vessels. The peripheral and head, neck, abdominal, renal of angiography subtraction digital-arterial intra
in use for indicated is/mL mgI 140 of concentration a at 140OMNIPAQUE
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control. fluoroscopic under placement catheter facilitate to needed be may agent contrast of
concentration higher administration. A intravenous with compared asadministration

Precautions
General.(— PRECAUTIONS arteries. )See peripheral smaller of rupture the cause may injections

-arterial intra pressureHigh

ReactionsAdverse
 איסכמיה התקפי כוללות עורקית תוך דיגיטלית באנגיוגרפיה המרכזית העצבים מערכת תגובות
 מוחית בדיקה שעברו גבוה בסיכון בחולים התרחשו אלו(1.6%).  מוחיים ואוטמים(1.6%)  חולפים
מהחולים-6.3% ב אירע ראש כאב.) כללי-  שליליות תגובות ראה(. ברור היה לא הניגוד לחומר והקשר

.מוחיות בדיקות עברו שכולם,

ומתן מינון
140  של יותר או אחת עורקית תוך בולוס זריקת למתן ידנית או מכנית בהזרקה להשתמש ניתן

.OMNIPAQUEשיש הדם כלי ובאזור המשמשת הטכניקה, הציוד בסוג תלויים יהיו ההזרקה וקצב נפח 
OMNIPAQUE.140  עם הבאים ההזרקה ובקצבי בנפחים שימוש נעשה. להמחיש

הזרקה/נפח
)ל"מ(

20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

ההזרקה קצב
)שנייה/ל"מ(

8-20
3-6
3-6
2-8
3-6

3-10

עורקים
העורקים אבי

קרוטיד
הירך עצם

חּוליתִָי
הּכַלְיָֹות ׁשלֶ

( העורקים אבי של אחרים ענפים
, בית-הבית, תת-שפתיים כולל

-iliac)וה האנומיניום

היקפית אנגיוגרפיה
mL mgI/ אוOMNIPAQUE 300 300  של בריכוזmL mgI/ היקפי בווריד לשימוש למבוגרים מיועד.

 של בריכוזmL mgI/ היקפיים בעורקים לשימוש למבוגרים מיועדOMNIPAQUE .240 240  של בריכוז
350 350 OMNIPAQUEאו /mL mgI300 300  של בריכוזOMNIPAQUE

 של הנוחות אי. הכרחית נחשבת אינה הרדמה. השימוש לפני הרגעה בתרופות להשתמש ניתן
 שונים ניגוד חומרי הזרקת שלאחר מזו משמעותית פחותה ההזרקה לאחר ומיד במהלך המטופל

.דופן יוצאת מאוד היא חמורה עד בינונית נוחות אי. אחרים

זהירות אמצעי

 הקשור עולה בזיהום אוobliterans- ,thromboangiitis ב. להזרקה בעורק להיות צריכה פעימה
.)כללי-  זהירות אמצעי ראה(. בכלל אם, רבה בזהירות אנגיוגרפיה לבצע יש, חמורה לאיסכמיה
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שליליות תגובות
.להליך הפריע לא זה. ההזרקה לאחר מיד, רגילה היא קל חום של חולפת תחושה

 לאחר קצר זמן ונמשך קל היה כלל בדרך זה21%.  הייתה הרגליים כאבי שכיחות בפלבוגרפיה
.)תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות ראה(. ההזרקה

ומתן מינון
 ומצב ובגודל המוזרק הכלי של המחלה ובמצב הזרימה בקצב, בגודל תלוי יהיה הנדרש הנפח

.שימוש נעשה בה ההדמיה בטכניקת גם כמו, המטופל
:כדלקמן הוא היקפית באנגיוגרפיה לשימוש המומלץ המינון

) ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 350 350  של ל"מ70  עד ל"מ20:אאורטופמורלי נגר
)ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 300 300  של ל"מ90  עד ל"מ30

(: סלקטיביות ארטריוגרמות
)איליאק/פמורל

) ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 350 350  של ל"מ30  עד ל"מ10
)ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 300 300  של ל"מ60  עד ל"מ10

) ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 240 240  של ל"מ150  עד ל"מ20):רגל לכל( וונוגרפיה
)ל"מ/ג"מ(OMNIPAQUE 300 300  של ל"מ100  עד ל"מ40

הפרשות של אורוגראפיה
mL mgI/ השתן דרכי של אבחנתי ניגוד לספק כדי הפרשה באורוגרפיה במבוגרים לשימוש מיועד.

300OMNIPAQUE 300  של בריכוזmL mgI/ אוOMNIPAQUE 350 350  של בריכוז

cystourethrography.(ביטול על למידע  IIIסעיף ראה. )באורוגרפיה לטיפול לילדים מיועד 
300OMNIPAQUE 300  של בריכוזmL mgI/ מפרישה

.דם כלי תוך-  קלינית פרמקולוגיה ראה, במבוגרים הפרשה של לפרמקוקינטיקה

זהירות אמצעי

 או, אזוטמיה או סוכרת חולי, צעירים ילדים, תינוקות, לקשישים מומלצת אינה הכנה התייבשות
.למיאלומטוזה חשד עם בחולים

 אלו לכלול עשויים ניגוד חומר מתן במהלך לוואי תופעות לחוות יותר גבוה בסיכון ילדים מטופלים
"מ-1.5 מ גבוה בסרום קריאטינין, לב ספיקת אי, אלרגנים או/ו לתרופות רגישות, מאסטמה הסובלים

.חודשים12  לגיל מתחת אנשים או ל"ד/ג

 על חזרה לפני מתאים מרווח לחלוף מומלץ, שתן היווצרות של זמני דיכוי של אפשרות וקיימת מאחר
 ראה(. הכליות בתפקוד דו-צדדית או חד-צדדית הפחתה עם בחולים במיוחד, הפרשה אורוגרפיה

.)כללי-  זהירות אמצעי

שליליות תגובות
.תוך-כלי-כללי: שליליות תגובות ראה

ומתן מינון
 אבחנתית אטימות יצרו גוף משקל ג"ק/ג"מ350  עד גוף משקל ג"ק/ג"מ-200 מ במינונים.:מבוגרים

300OMNIPAQUE  וOMNIPAQUE-350  תקין כליות תפקוד עם בחולים ההפרשה מערכת של
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ילדים רפואת

להפרשה אורוגרפיה
 מערכת של אבחנתית אטימות יצר הגוף ממשקל ג"ק/ל"מ3.0  עד ג"ק/ל"מ0.5  של במינונים.

 וילדים לתינוקות מינון לתת יש. ג"ק/ל"מ1.5  עד ג"ק/ל"מ1.0  הוא לילדים המקובל המינון. ההפרשה
300OMNIPAQUE  ג"ק/ל"מ3  על יעלה לא הניתן הכולל המינון. הגוף ולמשקל לגיל ביחס

III סעיף
גוף/הפה בחלל שימוש-  קלינית פרמקולוגיה

 כפי, והמעיים הכליות ידי על ומסלק שמסביב ברקמה נספג המוזרק האיוהקסול, הגוף חללי רוב עבור
 הרחם של בדיקות. דם כלי תוך-  קלינית פרמקולוגיהII,  בסעיף לכן קודם שתואר

(hysterosalpingography)השתן   ושלפוחית  cystourethrography) (voidingכמעט ניקוז כוללות 
.הרנטגן ההליך סיום עם מהחלל ניגוד חומר של מיידי

 נספג הפה דרך במתןIohexol . הצפק חלל לתוך דליפה מתרחשת אם בקלות ונספג היטב נסבל.
 ידי על הופרשו הפומית מהמנה אחוז0.5  עד0.1  רק. הרגילה העיכול ממערכת מאוד גרועה בצורה

iohexol המעי חסימת או המעי ניקוב בנוכחות לעלות עלולה זו כמות. הכליות

 המרה ודרכי הלבלב, הצפק פריטות, החצוצרות, הרחם, המפרק חללי של הדמיה לבצע ניתן
 יוד בריכוזי השימוש. הנחקר לאזור ניגוד חומר של ישירה הזרקה ידי על השתן   ושלפוחית
 של טובה הדמיה מייצר הפה דרך במתןOMNIPAQUE . אבחנתית צפיפות מבטיח מתאימים

 כמו, סולפט בריום של נגד התווית יש כאשר במיוחד שימושיOMNIPAQUE . העיכול מערכת
.ניגוד חומר לשאוב אפשרות יש שבהם כאלה או במעיים לנקב חשד עם בחולים

,ושימוש אינדיקציות
גוף/הפה בחלל שימוש-  כללי

 עד1.8  פי של אוסמולאליות ישOMNIPAQUE -350 וOMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE -300 ל
.שימוש בתנאי היפרטוניות והן) מים ג"קmOsm/(285  מהפלזמה בערך3.0  פי

350  העיכול מערכת של פומי מעבר ובדיקת ארתרוגרפיה עבור למבוגרים מיועד.:מבוגרים
OMNIPAQUE

 של בריכוזmL mgI/ הבטן של מוגברת ממוחשבת לטומוגרפיה למבוגרים מיועדת, ורידי תוך במתן.
300 300 OMNIPAQUEעם בשילוב הפה דרך הניתנת /mL mgI9  עד/mL mgI6 מ לריכוזים מדולל-

-hysterosalpingography. OMNIPAQUEו הרניוגרפיה-cholangiopancreatography, מיועד 
 מיועדOMNIPAQUE .240  ו רטרוגרדית אנדוסקופית פנקראטוגרפיה, ארתרוגרפיה עבור למבוגרים
 לילדים מיועד.:ילְדִָים 300OMNIPAQUE  והיסטרוסלפינגוגרפיה ארתרוגרפיה עבור למבוגרים

300OMNIPAQUE  העיכול מערכת לבדיקת

cystourethrography.-voidingב לטיפול לילדים מיועד /mL mgI100  עד/mL mgIמדולל 
 מיועדOMNIPAQUE .180  העיכול מערכת לבדיקת לילדים מיועדOMNIPAQUE .-50 מ לריכוזים

240OMNIPAQUE  העיכול מערכת לבדיקת לילדים

 עם בשילוב הפה דרך במתןOMNIPAQUE 240 240  של בריכוזmL mgI/ אוOMNIPAQUE 300  ב-
/mL mgI21  עד/mL mgI9 מ לריכוזים מדולל-OMNIPAQUE
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 מוגברת ממוחשבת בטומוגרפיה לשימוש לילדים מתאים ורידי תוך במתןmL mgI/300  של ריכוז
.הבטן של

נגד התוויות
iohexol.לא ידועה יתר רגישות עם לחוליםOMNIPAQUE  לתת אין

כללי-  אזהרות
.כללי-  אזהרותII,  סעיף ראה

כללי-  זהירות אמצעי
.כללי-  זהירות אמצעיII,  סעיף ראה

, מספיק חמורים הם שאם, המעיים לתוך נוזלים שואבים הפה דרך הניתנים היפרטוניים ניגוד חומרי
 לגרום עלולה שלשול של התרחשות, צעירים וילדים תינוקות אצל, כן כמו. להיפווולמיה לגרום עלולים

 עלול, מטופל לא אם, אשר הלם דמוי למצב לגרום כדי להספיק עשוי פלזמה נוזלי איבוד. להיפווולמיה
.קטנים וילדים תינוקות גם כמו, גיל בכל קצקטיים חולים, לקשישים במיוחד רלוונטי זה. מסוכן להיות

גוף/אוראלי: שליליות תגובות
כללי-  בחלל שימוש

גוף חללי
 הגוף חלל של שונות לבדיקות מבוגרים מטופלים285  שכללו מבוקרים קליניים בניסויים

דם וכלי לב מערכת .הבאות הלוואי תופעות דווחו-350, וOMNIPAQUE ,240 300  באמצעות

 ≤ שכיחות אין1%: >  שכיחות
עצבים מערכת דם לחץ יתר1%:

(26%) כאב1%: >  שכיחות
, רעד, טובה לא הרגשה, צריבה, שרירים חולשת, חום, נמנום, ראש כאבי1%:  ≤ שכיחות

סינקופה, סחרחורת
נשימה מערכת

אחד אף

 שכיחות העיכול מערכת
אין1%: >

ונספחים עור בטן לחץ, הקאות, בחילות, שלשולים, גזים1%:  ≤ שכיחות

(7%)  חום(22%),  נפיחות1%: >  שכיחות
ההזרקה באתר המטומה1%:  ≤ שכיחות

 בדרך קשורות והיו ארתרוגרפיה לאחר ורק אך כמעט דווחו, ונפיחות כאב, ביותר השכיחות התגובות
 מעבר בדיקות לאחר ורק אך כמעט דווחו העיכול במערכת תגובות. הניגוד לחומר ולא לפרוצדורה כלל
 ראה, ספציפיים נהלים עם צפויות להיות שעלולות לוואי תופעות על נוסף למידע. הפה דרך

 תגובותII,  סעיף ראה, ניגוד לחומר כלליות שליליות תגובות על למידע. אישיים ושימוש אינדיקציות
.תוך-כלי-כללי: שליליות

-51 בVCU  פרוצדורות עבור-OMNIPAQUE ב לשימוש הקשורות לוואי תגובות דווחו לא
.שנחקרו ילדים מטופלים

פה בעל שימוש
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.שליליות תגובות-  הפה דרך שימוש: אישיים ושימוש אינדיקציות ראה

יתר מינון
.יתר מינוןII,  סעיף גם ראה

 מבוגרים של פומי מעבר לבדיקת ל"מ/ג"מ350  של בריכוזOMNIPAQUE 350  של המומלץ המינון
 ניתנוOMNIPAQUE 350  של ל"מI, 150  שלב במחקר. ל"מ100  עד ל"מ50  הוא העיכול מערכת של

11)  מתוך(10 91%  הייתה שלשולים של השכיחות. בריאים גברים נבדקים-11 ל הפה דרך
, וחולפים קלים היו הללו האירועים שכל למרות11).  מתוך(3 27%  הייתה בבטן והתכווצויות

 גדולים נפחים כי ניכר זה ממצא. המומלצים במינונים שנראו מאלה מכפולות יותר היו ההתרחשויות
 מה, במעי האוסמוטי העומס את מגביריםOMNIPAQUE,  כמו, היפרטוניים ניגוד חומרי של יותר

.יותר גדולות נוזלים להזזות לגרום שעלול

.כללי-  וניהול מינוןII,  סעיף ראה כללי-  וניהול מינון

אישיים ושימוש אינדיקציות
פה בעל שימוש

350  של בריכוזmL mgI/ העיכול מערכת של פומי מעבר בבדיקת לשימוש למבוגרים מיועד.:מבוגרים
350OMNIPAQUE

 תיחום מספקת אינה משופרת לא הדמיה כאשר שימושי להיות עשוי ורידי תוך פלוס פומי בדילול.
 לפתולוגיה חשד עם אזורים או סמוכים לאיברים המעי של נורמליות לולאות בין מספיק

. OMNIPAQUEמוגברת ממוחשבת בטומוגרפיה לשימוש במבוגרים לשימוש מיועדת, ורידי תוך במתן 
9  עדmL mgI/ עם בשילוב הפה דרך הניתנתOMNIPAQUE 300 300  של בריכוזmL mgI/ הבטן של

/mL mgI6 מ לריכוזים מדולל-OMNIPAQUE

mL mgI/ העיכול מערכת בבדיקת לשימוש לילדים מיועד הטבעת פי או הפה דרך במתן.:ילְדִָים
300OMNIPAQUE 300  של בריכוז

 של בריכוזmL mgI/ העיכול מערכת בבדיקת לשימוש לילדים מיועד הטבעת פי או הפה דרך במתן.
240 240OMNIPAQUE

 של בריכוזmL mgI/ העיכול מערכת בבדיקת לשימוש לילדים מיועד הטבעת פי או הפה דרך במתן.
180 180OMNIPAQUE

 בריכוזmL mgI/ הבטן של משופרת ממוחשבת טומוגרפיה בילדים לשימוש מיועד ורידי תוך במתן.
 הפה דרך במתןOMNIPAQUE 240 240  של בריכוזmL mgI/ אוOMNIPAQUE 300 300  של

OMNIPAQUE-9 מ לריכוזים מדוללmL mgI/21  עדmL mgI/ עם בשילוב

זהירות אמצעי

.כללי-  זהירות אמצעי ראה

שליליות תגובות
 גבוהים ריכוזים ניתנים כאשר במיוחד וחולף קל לשלשול לרוב קשורOMNIPAQUE  של אוראלי מתן

 אך, הפה דרךOMNIPAQUE  מתן לאחר גם דווחו מתונים ושלשולים הקאות, בחילה. גדולים ונפחים
 סיכוי יש, ורידי תוך פלוס אוראלי ניגוד חומר באמצעותCT  בדיקות עבור. בהרבה נמוכה בתדירות

בהיפוטוני מאשר ורידי תוך לזריקה קשורות להיות לוואי לתופעות יותר גבוה
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 יוד חומרי עם להתרחש שעלולות אנפילקטאידיות או חמורות תגובות כי לציין יש. הפה דרך תמיסה
 שכללו מבוקרים קליניים בניסויים:מבוגרים .אחרות בדרכים מתן בעקבות אפשריות וסקולריים תוך
 דווחוOMNIPAQUE, 350  באמצעות העיכול מערכת של פומי מעבר לבדיקת מבוגרים מטופלים54

(2%)  גזים( 7%),  בטן כאבי(11%),  הקאות(15%),  בחילות(42%),  שלשול: הבאות הלוואי תופעות
(2%). ראש וכאבי

 ורידי תוך בתוספת אוראליתCT  לבדיקת מבוגרים מטופלים44  שכללו מבוקרים קליניים במחקרים
 הקאות של בודד לדיווח הוגבלו הלוואי תגובותOMNIPAQUE, 300  באמצעות העיכול מערכת של

.(2%)
 של בריכוזים העיכול מערכת לבדיקת ילדים מטופלים58  שכללו מבוקרים קליניים במחקרים:ילְדִָים

 חום(5%),  בחילות(9%),  הקאות(36%),  שלשול: הבאות הלוואי תופעות דווחו, ל"מ/ג"מ-300 ו180
 עלייה נרשמה קליניים במחקרים(2%).  ואורטיקריה(2%)  בטן כאבי(2%),  דם לחץ יתר(5%),

.הרדיואקטיבי הניגודיות חומר של ובמינון בריכוז עלייה עם שלשולים של ובחומרה בתדירות

 תוך בתוספת מדוללתCT  לבדיקת ילדים מטופלים69  השתתפו בהם מבוקרים קליניים במחקרים
 הלוואי תגובותOMNIPAQUE, -300 וOMNIPAQUE 240  באמצעות העיכול מערכת של ורידי

(1.4%). הקאות של בודד לדיווח הוגבלו

ומתן מינון
 מעבר לבדיקת ל"מ/ג"מ350  של בריכוז מדולל לאOMNIPAQUE 350  של המומלץ המינון:מבוגרים

.המטופל וגודל הבדיקה לאופי בהתאם ל"מ100  עד ל"מ50  הוא במבוגרים העיכול מערכת של פומי

 עבורmL mgI/9  עדmL mgI/6  של לריכוזים מדוללOMNIPAQUE  של המומלץ הפומי המינון
 בנפחים צורך יש. ל"מ1000  עד ל"מ500  הוא במבוגרים הבטן של משופרת ממוחשבת טומוגרפיה

 המינון, דליל פומי מתן עם בשילוב). למטה טבלה ראה( גדל הסופית התמיסה ריכוז כאשר יותר קטנים
כ מנוהל הפואלי המינון. ל"מ150  עד ל"מ100  הוא ורידי תוך במתןOMNIPAQUE 300  של המומלץ

 לאOMNIPAQUE 300  של המינון:ילְדִָים .תמונה ורכישת ורידי תוך המינון לפני דקות40  עד-20
OMNIPAQUE 180  או ל"מ/ג"מ240  של בריכוזOMNIPAQUE 240 , ל"מ/ג"מ300  של בריכוז מדולל
 הבדיקה אופי על. בילדים התלויה העיכול מערכת של פומי מעבר לבדיקת ל"מ/ג"מ180  של בריכוז
 לגיל מתחת בילדיםOMNIPAQUE -180 ב להשתמש מומלץ, קליני ניסיון על בהתבסס. המטופל וגודל

 בילדיםOMNIPAQUE 300  אוOMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE -240 ב להשתמש ניתן. חודשים3
:מומלצות הבאות המינון הנחיות. ומעלה חודשים3  מגיל

גיל
 שלושה חודשים-3 מ פחות

 ארבע שנים3  עד חודשים
מ יותר שנים10  עד שנים

שנים-10

OMNIPAQUE של כרך
ל"מ30 - 5

ל"מ60  עד
ל"מ80  עד
ל"מ100  עד

.יותר גדולים בנפחים להשתמש ניתן, רקטלי במתן
 עבורmL mgI/21  עדmL mgI/9  של לריכוזים מדוללOMNIPAQUE  של המומלץ הפומי המינון

עד ל"מ180  הוא בילדים הבטן של ניגודיות של מוגברת ממוחשבת טומוגרפיה
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 המינון). למטה טבלה ראה( גדל הסופית התמיסה ריכוז כאשר יותר קטנים בנפחים צורך יש. ל"מ750
 ל"ג-10 ו שנים3  לגיל מתחת לילדים ל"ג5  על כלל בדרך יעלה לא יוד של בגרמים הפה דרך הכולל

45  עד30  של תקופה פני על או אחת בבת להינתן יכול הפה המינון. שנים18  עד3  מגיל לילדים
.הנדרש הנפח בצריכת קושי יש אם דקות

"מ2.0  הואOMNIPAQUE -300 וOMNIPAQUE 240  של המומלץ המינון דליל פומי מתן עם בשילוב
 ביחס וילדים לתינוקות מינון לתת יש. ג"ק/ל"מ2.0  עד ג"ק/ל"מ1.0  של בטווח ורידי תוך במתן ג"ק/ל

כ מנוהל הפואלי המינון. ג"ק/ל"מ3  על יעלה לא ורידי תוך למתן הכולל המינון. הגוף ולמשקל לגיל
 או במיםOMNIPAQUE  את לדלל ניתן. תמונה ורכישת ורידי תוך המינון לפני דקות60  עד-30

:הבא באופן במשקה

להשיג
של אחד ליטר

בשעה בינונית ניגודיות

סופי ריכוז
mL( )mgI/של

6

להְֹוסִיף

מלאי ריכוז
OMNIPAQUE של

/mL()mgI

ל
מוגזים, מים

או חלב, משקה
מיץ

)ל"מ(
975
980
983

כרך
)ל"מ(

240
300
350

25
20
17

9240
300
350

38
30
26

962
970
974

12240
300
350

50
40
35

950
960
965

15240
300
350

63
50
43

937
950
957

18240
300
350

75
60
52

925
940
948

21240
300
350

88
70
60

912
930
940

 בשימוש שאינו חלק כל ולזרוק השימוש לפני ממשOMNIPAQUE  של דילולים להכין יש
.ההליך לאחר

 )CYSTOURETHROGRAPHY )VCUביטול
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cystourethrography. VCUs-voiding  הפרשה אורוגרפיה עם בשילוב קרובות לעתים מבוצעים.
OMNIPAQUE-50 מ לריכוזים מדוללmL mgI/100  עדmL mgI/ ב לטיפול לילדים מיועד

זהירות אמצעי

.כללי-  זהירות אמצעי ראה
 מטופלים באותם מיוחדים זהירות אמצעי על להקפיד יש, מכשור דורשVCU  שהליך מכיוון

קבוע בקצב להיעשות צריך השתן   שלפוחית מילוי. השתן בדרכי חריף מזיהום כסובלים הידועים
.חיוניים הם סטריליים נהלים. מוגזם לחץ למנוע כדי זהירות על שמירה תוך,

שליליות תגובות
.כללי-  שליליות תגובות ראה

ומתן מינון
 של לריכוז להזרקה סטריליים מים עם, אספטית בטכניקה שימוש תוךOMNIPAQUE,  את לדלל ניתן

50/mL mgI100  עד/mL mgIלביטול  .cystourethrographyלגודלו בהתאם להשתנות עשוי הריכוז 
 למלא כדי ניגוד חומר של מספיק נפח לתת יש. המשמשים ולציוד לטכניקה וכן המטופל של וגילו

 של בריכוזOMNIPAQUE  של ל"מ-300 ל ל"מ50  בין נע הרגיל הנפח. השתן   שלפוחית את כראוי
 את לדלל ניתן. ל"מ/ג"מ50  של בריכוזOMNIPAQUE  של ל"מ600  עד ל"מ-50 ו ל"מ/ג"מ100

OMNIPAQUEשלהלן בטבלה כמצוין להזרקה סטריליים במים:

להשיג
גמר

ריכוז
/mL()mgI

100
90
80
70
60
50

ל להוסיף

 סטריליים מים של ל"מ100  כל
OMNIPAQUEלהזרקה , USP)ל"מ(

350 OMNIPAQUE 300 OMNIPAQUE 240OMNIPAQUE
140
167
200
243
300
380

200
233
275
330
400
500

250
289
338
400
483
600

 בשימוש שאינו חלק כל ולזרוק השימוש לפני ממשOMNIPAQUE  של דילולים להכין יש
.ההליך לאחר

ארטרוגרפיה
 של באבחון להועיל עשויה ארתרוגרפיה. במבוגרים הטמפורמנדיבולרי מפרק של ברדיוגרפיה מצויין.

 ציסטות או בורסה של הדמיה, סינוביאלי קרע, ניווניות או טראומטיות פוסט מפרקים מחלות
 של ברדיוגרפיה מצוייןOMNIPAQUE-300 300  של בריכוזmL mgI/ ובמניסקוגרפיה, מתקשרות

mL mgI/mL. 240 mgI/ אוOMNIPAQUE 300 300  של בריכוזmL mgI/ ו, במבוגרים הכתף מפרק
 בריכוזmL mgI/ ו, במבוגרים הברך מפרק של ברדיוגרפיה מסומןOMNIPAQUE-240 350  של בריכוז

 של בריכוזmL mgI/ אוOMNIPAQUE 300 300  של בריכוזmL mgI/ אוOMNIPAQUE 350 350  של
240 240OMNIPAQUE
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זהירות אמצעי

.כללי-  זהירות אמצעי ראה
 כדי פלואורוסקופית בבקרה להשתמש יש. זיהום למנוע כדי קפדנית אספטית טכניקה נדרשת

 אין. ניגוד חומר של דילול ולמנוע חוץ-קפסולרית הזרקה למנוע, המחט של נכון מיקום להבטיח
.ההזרקה במהלך מיותר לחץ להפעיל

שליליות תגובות
 נוחות אי, זאת עם. נפיחות, כאב, כלומר, חולפת נוחות לאי קשורה למפרקOMNIPAQUE  הזרקת

 קרובות לעתים לנבוע עלול חמור כאב. פעם מדי להתרחש עלולה מתמשכת או חמורה, מאוחרת
 עם יותר נמוכה הזרקה לאחר מפרקים נפיחות. גדולים נפחים של הזרקה או בלחץ מופרז משימוש

OMNIPAQUEכלל בדרך הם תגובות של אלה סוגים. גבוה אוסמולרי יוני ניגוד חומר עם מאשר 
.כפולה ניגודיות בטכניקת משתמשים כאשר יותר גבוהה ותדירות פרוצדורלית תלויים

 שרירים וחולשת(13%)  חום תחושת(29%),  כאב(42%),  נפיחות תחושת:עצבים מערכת
.(0.7%)

(0.7%). ההזרקה באתר המטומה:ונספחים עור

ומתן מינון
 בגודל תלויה המוזרקת-OMNIPAQUE ה כמות. מקומית בהרדמה כלל בדרך מבוצעת ארתרוגרפיה

 עבור כלל בדרך מוזרקים ניגוד חומר של יותר נמוכים נפחים. המשמשת ובטכניקה הנבדק המפרק
 עד ל"מ15  באמצעות כפולות ניגודיות בדיקות מבוצעות כאשר וכתפיים ברכיים של ארתרוגרפיה

.אוויר של ל"מ100
, מבוגרים של רגילים רקע ומפרקי כתפיים, ברכיים למפרקי מומלצים הבאים והנפחים הריכוזים

 להדמיה ניגוד חומר יותר או פחות לדרוש עשויים שמפרקים מכיוון כהנחיות לשמש צריכים הם אך
.מיטבית

הברך
240OMNIPAQUE
300OMNIPAQUE
350OMNIPAQUE

ּכתָףֵ
300OMNIPAQUE
240OMNIPAQUE

TEMPOROMANDIBULAR
300OMNIPAQUE 0.5  ל"מ1.0  עד ל"מ

יותר נמוכים נפחים

מּומלץָ
כפולה ניגודיות עבור

;בחינות
יותר גבוהים נפחים

מּומלץָ
בודדת ניגודיות עבור

.בחינות

ל"מ15  עד ל"מ5

ל"מ15  עד ל"מ5

ל"מ10  עד ל"מ5

ל"מ10

}ל"מ3
.המפרק חלל בכל המדיום לפיזור משמשת אקטיבית או פסיבית מניפולציה

 רטרוגרדה(ERP)/ רטרוגרדית אנדוסקופית פנקראטוגרפיה
אנדוסקופית

CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY )ERCP(
/ERCP.-ERPב לשימוש למבוגרים מיועד /mL mgI240 240  של בריכוזOMNIPAQUE
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זהירות אמצעי

.כללי-  זהירות אמצעי ראה

שליליות תגובות
 מתמשך או חמור, מושהה כאב, זאת עם. חולף לכאב קשורהERCP- ERP/בOMNIPAQUE  הזרקת

 הניגוד חומר כמו עצמו מההליך לנבוע עשויה לכאב הסיבה. שעות24  להימשך ויכול להתרחש עלול
 המפרעת ההתפרקות את למזער כדי המוזרק הכולל ולנפח ההזרקה ללחץ לב לשים יש, לכן, המוזרק

.הנבדקים הצינורות של

(1%). דם לחץ יתר:דם וכלי לב מערכת
(1%). וצריבה(1%)  נמנום(17%),  כאב:עצבים מערכת
1%. של אינדיבידואלית בשכיחות אחד כל, ולחץ שלשולים, הקאות:העיכול מערכת

ומתן מינון
 עשוי אך ל"מ50  עד ל"מ10  הוא ל"מ/ג"מ240  של בריכוזOMNIPAQUE 240  של המומלץ המינון

.המחלה מצב או/ו הפרטנית לאנטומיה בהתאם להשתנות

היסטרוסלפינגוגרפיה
 אחרים חריגים גינקולוגיים ומצבים פוריות בבעיות בטיפול וטיפול אבחון כאמצעי משמש.

. Hysterosalpingographyהנשיים הרבייה איברי של הפנימית הקבוצה של ברדיוגרפיה מסומן 
mL mgI/ אוOMNIPAQUE 300 300  של בריכוזmL mgI/ ונרתיק רחם, חצוצרות, שחלות: הבוגרות

240OMNIPAQUE 240  של בריכוז

נגד התוויות
 קיים כאשר לבצעו ואין, קרובה הווסת זרימת כאשר או החודשי המחזור במהלך ההליך את לבצע אין

 למי או בהריון לנשים גם אסור ההליך. החיצוניים המין איברי לרבות, המין דרכי של חלק בכל זיהום
 לאחר יום30  או ההיריון הפסקת לאחר חודשים6  במשך מומלץ אינו בו השימוש. להריון חשד שיש

.ריפוי או קוניזציה

זהירות אמצעי

 התפשטות למנוע כדי זהירות לנקוט יש, למצב חשד יש שבהם באלה או קרצינומה עם בחולים
.ההליך ידי על הנגע של אפשרית

שליליות תגובות
 לכאב הסיבה. חולף אך מיידי לכאב קשורה-hysterosalpingography בOMNIPAQUE  הזרקת
 ולנפח ההזרקה ללחץ לב לשים יש לכן, המוזרק הניגוד מחומר כמו עצמו מההליך לנבוע עשויה

 מערכת .פלואורוסקופי ניטור מומלץ. והחצוצרות הרחם של משבשת התנפחות למנוע כדי המוזלף
 בחילות:העיכול מערכת 3%. של אינדיבידואלית בשכיחות אחד כל וחום נמנום(49%),  כאבים:עצבים
.(3%)
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ומתן מינון
"מ15  הואOMNIPAQUE 300  ושל ל"מ20  עד ל"מ15  הואOMNIPAQUE 240  של המומלץ המינון

.המחלה מצב או/ו לאנטומיה בהתאם ישתנה אך ל"מ20  עד ל

הרניוגרפיה
240OMNIPAQUE 240  של בריכוזmL mgI/ בהרניוגרפיה לשימוש למבוגרים מיועד.

זהירות אמצעי

.כללי-  זהירות אמצעי ראה

שליליות תגובות
 (3%). טובה לא והרגשה(3%)  ראש כאב(7%),  כאב:עצבים מערכת
(10%). וגזים(3%)  שלשולים:העיכול מערכת

ומתן מינון
 הפרטנית לאנטומיה בהתאם להשתנות עשוי אך ל"מ50  הואOMNIPAQUE 240  של המומלץ המינון

.המחלה מצב או/ו

מסופק איך
140OMNIPAQUE

( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC()0407-1401-52 ועוד-+ב ל"מ50

180OMNIPAQUE
NDC) (0407-1411-10 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ180 , ל"מ10  זכוכית בקבוקון
NDC)(0407-1411-20 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ180 , ל"מ20  זכוכית בקבוקון

240OMNIPAQUE
NDC) (0407-1412-10 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ240 , ל"מ10  זכוכית בקבוקון
NDC) (0407-1412-20 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ240 , ל"מ20  זכוכית בקבוקון
NDC)(0407-1412-50 10  של קופסאות, ל"מ ל"מ240 / ל"מ50  זכוכית בקבוקון

 קופסאות, ל"מ/ג"מ240 , ל"מ100  של זכוכית  בקבוקNDC()0407-1412-60 ועוד-+ב ל"מ50
( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC(10 )0407-1412-30  של

 קופסאות, ל"מ/ג"מ240 , ל"מ150  של זכוכית  בקבוקNDC()0407-1412-49 ועוד-+ב ל"מ100
( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC(10 )0407-1412-33  של

פולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC(200 )0407-1412-34  ב ל"מ+-ועוד-+ב ל"מ200  למלא ל"מ150
PAK™ )0407-1412-35 ועוד()NDCשל  קופסאות (, פולימר בקבוק10PAK™ )

300OMNIPAQUE
NDC) (0407-1413-10 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ300 , ל"מ10  זכוכית בקבוקון
NDC)(0407-1413-30 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ300 , ל"מ30  זכוכית בקבוקון

 קופסאות, ל"מ/ג"מ300 , ל"מ50  של זכוכית  בקבוקוןNDC()0407-1413-50 ועוד-+ב ל"מ50  למלא ל"מ30
( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC(10 )0407-1413-59  של

NDC)(0407-1413-51 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ300 , ל"מ50  זכוכית בקבוק
( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC()0407-1413-61 ועוד-+ב ל"מ50
( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC()0407-1413-62 ועוד-+ב ל"מ100  למלא ל"מ75
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ועוד-+ב ל"מNDC 100) (0407-1413-60 10  של קופסאות, ל"מ/ל"מ300 , ל"מ100  זכוכית בקבוק
0407-1413-90()NDC10 )0407-1413-53  של קופסאות, ל"מ /ל"מ300 , ל"מ150  זכוכית  בקבוק

)NDC125 )0407-1413-63 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ300 , ל"מ150  של זכוכית בקבוק למלא ל" מ
)NDCשל  קופסאות (, פולימר בקבוק10PAK™ )

פולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC(200 )0407-1413-65  ב ל"מ+-ועוד-+ב ל"מ200  למלא ל"מ150
PAK™ )0407-1413-66 ועוד()NDCשל  קופסאות (, פולימר בקבוק10PAK™ )

350OMNIPAQUE
NDC) (0407-1414-50 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ350 , ל"מ50  זכוכית בקבוקון

NDC)(0407-1414-51 10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ350 , ל"מ50  זכוכית בקבוק
( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC()0407-1414-89 ועוד-+ב ל"מ50
 קופסאות, ל"מ/ג"מ350 , ל"מ100  של זכוכית  בקבוקNDC()0407-1414-60 ועוד-+ב ל"מ100  למלא ל"מ75
( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC(10 )0407-1414-90  של

 של קופסאות, ל"מ /ל"מ350 , ל"מ150  זכוכית  בקבוקNDC()0407-1414-03 ועוד-+ב ל"מ100
0407-1414-76( 10)NDC10  של קופסאות, ל"מ/ג"מ350 , ל"מ150  של זכוכית בקבוק למלא ל" מ

0407-1414-91( 125)NDCשל  קופסאות (, פולימר בקבוק10PAK™ )
ל"מ/ג"מ350 , ל"מ250  של זכוכית בבקבוק למלא ל" מNDC()0407-1414-04 ועוד-+ב ל"מ200  למלא ל"מ150

( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC(200 )0407-1414-93 10  של קופסאות,
 קופסאות, ל"מ/ג"מ350 , ל"מ250  של זכוכית  בקבוקNDC()0407-1414-80 ועוד-+ב ל"מ200
( ™PAKפולימר בקבוק10 ,) של  קופסאותNDC(10 )0407-1414-94  של

 ישירה וחשיפה חזק יום מאורOMNIPAQUE  של פולימר או זכוכית ובקבוקי בקבוקונים על הגן
77°F(-20°-, מבוקרת חדר בטמפרטורתOMNIPAQUE  את לאחסן יש. תקפא אל. השמש לאור

;25°C )68°86°- עד מותרים טיוליםF(-15° 30°C )59°]מבוקרת חדר טמפרטורת ראה .[USP

ב אחד חודש עד ניגוד חומר במחמם המצגות בכלOMNIPAQUE  הזרקת את לאחסן ניתן
.37°C )98.6°F(-

 טבעת אם להשתמש אין: בלבד פולימר בקבוקי עבור מיוחדים ואחסון טיפול
.חסרה או שבורה חבלה לראיית

 ב"ארהInc., Marlborough, MA Healthcare GE 01752  ידי על מופץ
Ireland, Cork, Ireland HealthcareGE  ידי על מיוצר

Electric. Generalחברת של מסחריים סימנים הם  Monogram-GEוה . GEמסחרי סימן הוא 
OMNIPAQUE שלה הבת מחברות אחת או אלקטריק נרל'ג חברת של

.נורבגי ממוצא מוצר

.שמורות הזכויות כל-  אלקטריק נרל'ג חברת2017 ©

-CORK T-1ONC
2017 מרץ מתוקן
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