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استخدام - األوعية داخل الثالث القسم

الجسم  /الفمتجويف

Rxفقط

وصف
في . ٪)46.36اليود نسبة (821.14 جزيئي بوزن الماء في للذوبان قابل أيوني غير إشعاعي تباين وسيط :هو

هو ، الكيميائي التركيب مرتبط. غير اليود ثالثي جزيء كل يظل مائي ، محلول

triiodoisophthalamide،4،6-dihydroxypropyl( -acetamido[ -22،3-)- 

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

بتركيزات شاحب ، أصفر إلى اللون عديم البيروجين ، من خالي معقم ، كمحلول  OMNIPAQUEتوفير يتم

من مجم 302 على  140OMNIPAQUE يحتوي مل.   /مجم350 300 ، 240 ، 180 ، 140 ، التالية: اليود

iohexol  180 يحتوي مل ؛ لكل العضوي اليود من مجم 140 يعادل ماOMNIPAQUE  من مجم 388 على

iohexol  240 يحتوي مل ؛ لكل العضوي اليود من مجم 180 يعادل ماOMNIPAQUE  من مجم 518 على

iohexol  300 يحتوي مل ؛ لكل العضوي اليود من مجم 240 يعادل ماOMNIPAQUE  من مجم 647 على

iohexol  350 و مل ؛ لكل العضوي اليود من مجم 300 يعادل ماOMNIPAQUE  ملغ 755 على يحتوي

على  iohexolمحلول من مليلتر كل يحتوي مل. لكل العضوي اليود من ملغ 350 يعادل ما  iohexolمن

بين الهيدروجيني الرقم ضبط مع الكالسيوم إيديتات الصوديوم ثنائي مجم 0.1 و تروميثامين مجم 1.21

التعقيم طريق عن المحاليل جميع تعقيم يتم الصوديوم. هيدروكسيد أو الهيدروكلوريك حمض مع 7.7 و 6.8

للضوء حساس  Iohexolمحلول المستخدمة. غير األجزاء من التخلص يجب حافظة. مواد على تحتوي وال

التعرض.من حمايته يجب وبالتالي
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Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-iohexol-omnipaque-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/018956s099lbl.pdf


التالية:الفيزيائية الخصائص لها المتاحة التركيزات
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 300OMNIPAQUE و  240OMNIPAQUE و  180OMNIPAQUE و  140OMNIPAQUE من كل تحتوي

كجم   /أسمولملي 285 (البالزما من تقريباً مرة 3.0 إلى 1.1 من األسمولية صفة على  350OMNIPAQUE و

في التوتر مفرطة و أعاله الجدول في موضح هو كما  ء)ماكجم   /أسمولملي 301 (النخاعي السائل أو  ء)ما

االستخدام.ظروف ظل

االولالجزء
القرابداخل - السريرية الصيدلة

إفراز طريق عن منه التخلص ويتم الدم مجرى في  )(CSFالشوكي الدماغي السائل من  Iohexolيمتص

كبير.أحيائي تحول أو لليود إزالة أو استقالب أي يحدث ال الكلى.

الحقن طريق عن  )مل  /مجمiohexol ) 180من مليلتراً 18 إلى 16 من تلقوا بالغين مرضى خمسة في

24 الـ خالل البول في المحقونة الجرعة من بالمائة  )73.1-98.2(88 حوالي إفراز تم القطني ، القراب داخل

52-138(109 و الدقيقة في مليلتر  )47-137(99 والجسمي الكلوي الخلوص كانت اإلعطاء. بعد األولى ساعة

لكل  iohexolمن ميكروغرام  )72-177(119 األقصى البالزما تركيز متوسط   كان الدقيقة. في مليلتر  )

مريض في كيلوغرام. لكل مليلتر  )350-849(557 التوزيع حجم بلغ ساعات.  )2-6(3.8 بعد وحدث مليلتر

ساعة 24 الـ خالل البول في الجرعة من بالمائة 67 ظهرت (اإلفراز تأخر كبير ، شوكي نخاع بورم مصاب واحد

ساعة.48 بعد البول في الكلي التعافي إجمالي في فرق وجود عدم مع  )األولى

يوضع الذي النخاعي السائل وحجم للمريض المناسب التالعب مع بالتزامن الوسيط ، وحجم األولي التركيز

تحقيقه.يمكن الذي التشخيصي التباين مدى سيحددان الوسط ، فيه

240 و  180OMNIPAQUE سيستمر التقليدي ، الشعاعي التصوير في القراب داخل الحقن بعد

OMNIPAQUE  300 وOMNIPAQUE  يحدث األقل. على دقيقة 30 لمدة جيد تشخيصي تباين توفير في

في دخوله بمجرد الدم. مجرى في الالحق االمتصاص مع  CSFأنحاء جميع في  iohexolلـ البطيء االنتشار

ساعة حوالي في البالزما. أو المصل ببروتينات لالرتباط ضئيالً ميالً  iohexolيظهر الجهازية ، الدموية الدورة

اتباع المقرر من كان إذا التقليدي. النخاع لتصوير متاحاً التشخيص جودة تباين يكون لن الحقن ، بعد واحدة

بانخفاض للسماح ساعات لعدة التأخير مراعاة فيجب  ، )(CTالمحوسب المقطعي بالتصوير النخاع تصوير

التباين.درجة
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تباين وسيط وجود المحوسب المقطعي التصوير يظُهر القطنية ، العنكبوتية تحت الفضاء في اإلعطاء بعد

الصهاريج وفي ساعتين ، حوالي في الرحم عنق منطقة وفي واحدة ، ساعة حوالي في الصدر منطقة في

ساعات.4 إلى 3 خالل القاعدية

مستويات توقع يمكن الضعف ، درجة على اعتماداً الكلوي ، القصور من يعانون الذين المرضى في

iohexol  الكلوي.التخلص انخفاض بسبب طويلة لفترات البالزما في

القرابداخل - واالستخدام االستطبابات
لدى القراب داخل لإلعطاء  300OMNIPAQUE و  240OMNIPAQUE و  180OMNIPAQUE إلى يشار

وفي  )الكليوالعمود الرحم وعنق والصدر القطني الفقري العمود (النخاع تصوير ذلك في بما البالغين

.)البطينتصوير الخزان ، تصوير النخاع ، تصوير (المحوسب المقطعي التصوير تحسين المقابل

القطني (النخاع تصوير ذلك في بما األطفال عند القراب داخل لإلعطاء  180OMNIPAQUE إلى يشار

النخاع تصوير (المحوسب المقطعي التصوير تعزيز المقابل وفي  )الكليوالعمود الرحم وعنق والصدر

.)والصهريج

القرابداخل - موانع
إجراء ينبغي ال . iohexolل المعروفة الحساسية فرط من يعانون الذين للمرضى أومنيباك تدار أن ينبغي ال

الدم.تجرثم المحتمل من حيث كبيرة جهازية أو محلية عدوى وجود في النخاع تصوير

أومنيباك.مع القراب داخل الكورتيكوستيرويدات تناول يمُنع

انظر (بطالن هو فني عطل حدوث حالة في الفور على النخاع تصوير تكرار فإن الجرعة ، زيادة احتمالية بسبب

.)واإلداريينالجرعة

عامةتحذيرات
بسبب خطيرة سلبية فعل ردود عن اإلبالغ تم  القرابداخل الخاملة اإلدارة - الشديدة السلبية األحداث

داخل لالستخدام إليها اإلشارة يتم لم التي الميودنة التباين لوسائط القراب داخل المقصودة غير اإلدارة

والغيبوبة ، الدماغي ، والنزيف والتشنجات ، الموت ، الخطيرة: الضائرة التفاعالت هذه تشمل القراب.

الربيدات ، وانحالل والنوبات ، القلبية ، والسكتة الحاد ، الكلوي والفشل العنكبوتية ، والتهاب والشلل ،

تدار ال 350 و  140OMNIPAQUE أن من للتأكد خاص اهتمام إيالء يجب الدماغ. ووذمة الحرارة ، وارتفاع

.)القرابداخل لإلعطاء  OMNIPAQUEمن األخرى التركيزات جميع على الموافقة تمت (القراب. داخل

تصوير إلجراء المحتملة الفوائد مراعاة فيجب الدم ، شديد النخاعي الدماغي السائل مصادفة تمت إذا

المريض.على المخاطر حيث من النخاع

إدمان أو الحادة الدموية واألوعية القلب أمراض أو الصرع من تاريخ لديهم الذين المرضى في بالحذر ينصح

المتعدد.التصلب أو المزمن الكحول

هؤالء لدى اإلجراء إلى الحاجة تقييم يجب النخاع. تصوير بعد أكبر مخاطر المسنون المرضى يمثل قد

المستخدمة.والتقنية والترطيب الوسط وتركيز لجرعة خاص اهتمام إيالء يجب بعناية. المرضى

يوصى نوبة ، حدوث حالة في العالج. هذا في االختالج مضادات يتلقون الذين المرضى على الحفاظ يجب

نشاط من تاريخ لديهم الذين المرضى في الصوديوم. الفينوباربيتال أو الوريد طريق عن الديازيبام باستخدام

في للباربيتورات المسبقة المعالجة أخذ يجب االختالج ، بمضادات للعالج يخضعون ال والذين النوبات

االعتبار.

على دليل لديهم الذين المرضى عند االعتبار في بالباربيتورات االختالج بمضادات الوقائي العالج أخذ يجب

متزايد خطر هناك يكون قد حيث التباين وسيط من مركزة أو كبيرة لجرعة الجمجمة داخل مقصود غير دخول

الحاالت.هذه مثل في نوبات لحدوث
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تلك ذلك في بما الفينوثيازين ، مشتقات وخاصة النوبة ، عتبة تخفض التي األدوية باستخدام ينُصح ال

 MAOمثبطات األخرى األدوية تشمل . OMNIPAQUEمع للهستامين ، المضادة لخصائصها المستخدمة

النفساني التأثير ذات واألدوية المركزي العصبي الجهاز ومنشطات الحلقات ثالثية االكتئاب ومضادات

يتم لم حين في للذهان. المضادة األدوية أو الرئيسية المهدئات أو المهدئة المواد من بأنها الموصوفة

للفوائد الطبيب تقييم على األدوية هذه استخدام يعتمد أن يجب األدوية ، لهذه المساهم الدور تحديد

24 ولمدة األقل على ساعة 48 قبل األدوية هذه استخدام عن األطباء توقف المحتملة. والمخاطر المحتملة

العملية.بعد األقل على ساعة

من مركزة بلعة أو كبيرة لجرعة الجمجمة داخل المقصود غير الدخول لمنع المريض إدارة في مطلوبة الرعاية

إلى مقصود غير ارتفاع إلى يؤدي مما للوسط السريع التشتت لتجنب الجهود توجيه يجب أيضاً ، الوسط.

المباشر باإلعطاء يوصى ال . )النشطةالمريض حركة طريق عن المثال ، سبيل على (الجمجمة داخل المستويات

.)المحوسبالمقطعي التصوير وليس (القياسي الشعاعي للتصوير البطين داخل أو البطين داخل

هناك كان األيونية ، غير النخاعية الوسائط مع الكبرى الحركية النوبات من عنها المبلغ الحاالت معظم في

تجنب:لذلك التالية. العوامل من أكثر أو واحد

النخاع.إدارة في أو به الموصى اإلجراء عن االنحرافات  •

الصرع.من تاريخ لديهم الذين المرضى في يستخدم  •

الزائدة.الجرعة  •

الوسط.من عال ٍلتركيز ألوانه سابق انتشار أو الجمجمة داخل بلعة دخول  •

الفينوثيازين.مضادات أو الذهان بمضادات األدوية  •

السرير.في أو المحفة على أو العملية أثناء الرأس ارتفاع على المحافظة عدم  •

للمريض.خاص بشكل ونشط مفرط إجهاد أو حركة  •

عامةاحتياطات
األفراد إشراف تحت األشعة تشخيص عوامل استخدام على تنطوي التي التشخيصية اإلجراءات تنفيذ يجب

تكون أن يجب به. القيام يتعين الذي المعين باإلجراء دقيقة معرفة ومع مسبق تدريب لديهم الذين

للتفاعالت الطارئة للمعالجة وكذلك لإلجراء ، مضاعفات أي مع للتعامل متاحة المناسبة التسهيالت

الموظفون يكون أن يجب لألشعة ، شفاف لعامل الحقن إعطاء بعد نفسه. التباين لعامل الشديدة

(شديدة. متأخرة تفاعالت حدوث منذ األقل على دقيقة 60 إلى 30 لمدة متاحة الطوارئ ومرافق المختصون
.)العكسيةالتفاعالت انظر

من يعانون الذين المرضى في الحاد الكلوي الفشل في يساهم وقد خطيراً التحضيري الجفاف يعتبر

كبار غالباً (السكري بمرض المصابين غير والمرضى السكري ومرضى المتقدمة الدموية األوعية أمراض

المدرات بفعل يتعزز المرضى هؤالء لدى الجفاف أن يبدو . ً)مسبقاموجودة كلوية بأمراض المصابين السن

ذلك في بما تباين ، وسيط أي إعطاء وبعد قبل جيداً المرضى ترطيب يجب . التباينلعوامل التناضحية

iohexol.

تأقانية ، مميتة ، للحياة ، مهددة خطيرة ، تفاعالت ذلك في بما تفاعل ، حدوث إمكانية مراعاة دائماً يجب

األهمية من لذلك ، . )العكسيةالتفاعالت انظر (المركزي العصبي الجهاز تفاعالت أو الدموية واألوعية القلب

تكون وأن الجادة ، الفعل لردود الفورية المعالجة أجل من مسبقاً العمل لمسار بعناية التخطيط يتم أن بمكان

فعل.رد أي حدوث حالة في بسهولة متاحين والمناسبين المناسبين والموظفين المرافق

. )العكسيةالتفاعالت انظر (لإلصابة المعرضين المرضى في خاص تفاعل حدوث إمكانية مراعاة دائماً يجب

تفاعل من تاريخ لديهم الذين المرضى الحصر ، ال المثال سبيل على لإلصابة ، المعرضون السكان يشمل

الذين والمرضى ذاته ، حد في اليود تجاه معروفة حساسية لديهم الذين والمرضى التباين ، لوسائط سابق

الغذائية .والحساسية القش وحمى القصبي الربو معروف: سريري حساسية فرط من يعانون
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يمكن ال ذلك ، ومع المسبق. االختبار طرق من العديد استخدام إلى شديدة خاصة تفاعالت حدوث دفع لقد

يقُترح المريض. على خطراً ذاته حد في يكون وقد الشديدة الفعل بردود للتنبؤ المسبق االختبار على االعتماد

يكون قد تباين ، وسيط أي حقن قبل الحساسية ، وفرط الحساسية على التركيز مع الشامل الطبي التاريخ أن

المحتملة.الضائرة بالتفاعالت التنبؤ في المسبق االختبار من دقة أكثر

أن يعُتقد حيث التباين عامل استخدام تعسفي بشكل يبطل ال الحساسية فرط أو للحساسية اإليجابي التاريخ

المعالجة أخذ يجب . )العكسيةالتفاعالت انظر (الحذر توخي يجب ولكن ضروري ، التشخيصي اإلجراء

الحساسية تفاعالت تقليل أو لتجنب االعتبار في الكورتيكوستيرويدات أو الهيستامين بمضادات المسبقة

الفعل ردود تمنع ال المسبقة المعالجة هذه مثل أن إلى األخيرة التقارير تشير المرضى. هؤالء لدى المحتملة

وشدتها.حدوثها من تقلل قد ولكنها الحياة ، تهدد التي الخطيرة

من للدواء تعويضي إفراز يحدث أن المتوقع من حاد ، كلوي فشل أو قصور من يعانون الذين المرضى في

كانت إذا إال الكلوي الكبدي القصور مرضى فحص ينبغي ال الصفراء. في بطيئة إزالة مع الصفراوية ، القناة

اإلضافية.المخاطر بوضوح تفوق االستفادة إمكانية

المناسبة واإلدارة باإلجراء دراية على مؤهلين موظفين قبل من التباين وسائط إدارة يتم أن يجب

الفقري.العمود في ثقب أي مع معقمة تقنية استخدام يجب . )المريضإدارة انظر (للمريض

وسيط سحب يجب منها ، التخلص يمكن بالستيكية محاقن باستخدام  OMNIPAQUEحقن يتم عندما

الفور.على واستخدامه المحقنة في التباين

التلوث لمنع الشديد الحذر توخي يجب منها ، التخلص يمكن ال معدات استخدام حالة في

التطهير.عوامل بآثار المتبقي

حالة في اإلعطاء. قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن المنتجات فحص يجب
للطبيب السريري الحكم كان إذا اإلجراءات:كرر تستخدمه. ال اللون ، في تغير أو جسيمات وجود

للسماح اإلدارات بين مناسبة زمنية فترة مراعاة فيجب متكررة ، أو متسلسلة فحوصات إلجراء مطلوباً

.)السريريةوالصيدلة واإلدارة الجرعة انظر (الجسم من للدواء الطبيعي بالتخليص

)أمكنإن األطفال أو (للمرضى معلومات
1. إلى: للحقن القابلة الحمراء تحت األشعة تشخيص عوامل يتلقون الذين المرضى توجيه يجب

.)السريريةالصيدلة انظر (حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر
أو القواتم ورم أو متعدد نقوي ورم من تعاني كنت إذا أو السكري بداء مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر 2.

.)التحذيراتانظر (المعروف الدرقية الغدة اضطراب أو اللواقح متماثل المنجلي الدم فقر مرض

تجاه فعل ردود أي لديك كان إذا أو طعام ، أو أدوية ، أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر 3.

.)عام- التحذيرات انظر (السينية األشعة إجراءات في المستخدمة لألصباغ السابقة الحقن
هذا تدار أن قبل الموصوفة ، غير األدوية ذلك في بما حالياً ، تتناولها أخرى أدوية أي عن طبيبك أخبر 4.

الدواء.

األدويةتفاعل
تلك ذلك في بما الفينوثيازين مشتقات وخاصة النوبات ، عتبة تخفض التي األدوية باستخدام ينُصح ال

األخرى األدوية تشمل . OMNIPAQUEمع اآلالم ، مضادات أو للهيستامين المضادة لخصائصها المستخدمة

العصبي الجهاز ومحفزات الحلقات ، ثالثية االكتئاب ومضادات  ، )(MAOأوكسيديز مونوامين مثبطات

األدوية أو الرئيسية ، المهدئات أو مسكنات ، بأنها الموصوفة النفساني التأثير ذات والعقاقير المركزي ،

النخاعتصوير من األقل على ساعة 48 قبل األدوية هذه إيقاف يجب للذهان. المضادة
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ساعة 24 لمدة استئنافه عدم ويجب النخاع ، تصوير بعد أو أثناء القيء أو الغثيان على للسيطرة تستخدم ال

اعتبارك في ضع األدوية ، هذه يتناولون الذين للمرضى االنتقائية غير اإلجراءات في اإلجراء. بعد األقل على

االختالج.لمضادات الوقائي االستخدام

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،
أو بالسرطان اإلصابة إمكانية لتقييم الطويل المدى على الحيوانات على دراسات أي إجراء يتم لم

النساء.أو الرجال لدى الخصوبة على يؤثر أن يمكن  OMNIPAQUEكان إذا ما أو الطفرات

بفئة من الحمل
لم بها. الموصى البشرية الجرعة ضعف 100 إلى يصل بما واألرانب الجرذان على التكاثر دراسات إجراء تم

توجد ال ذلك ، ومع . OMNIPAQUEبسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي إثبات يتم

يجب اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ ال الحيواني التكاثر دراسات ألن نظراً الحوامل. النساء على دراسات

األمر.لزم إذا فقط الحمل أثناء الدواء هذا استخدام

المرضعاتاألمهات

عوامل من العديد فإن ذلك ، ومع اإلنسان. لبن في  iohexolإفراز يتم مدى أي إلى المعروف غير من

ضائرة تفاعالت حدوث إثبات يتم لم أنه من الرغم على األم. لبن في تغيير دون تفُرز للحقن القابلة التباين

المرضعات. للنساء الدموية األوعية داخل التباين وسائط إعطاء عند الحذر توخي يجب الرضع ، عند خطيرة

أومنيباك.تناول بعد ساعة 24 لمدة الطبيعية بالرضاعة بالزجاجة الرضاعة استبدال يمكن

األطفالاستخدام

أولئك التباين وسيط إعطاء أثناء ضائرة ألحداث التعرض من أكبر لخطر المعرضون األطفال مرضى يشمل قد

أو االحتقاني ، القلب قصور أو للحساسية ، المسببة المواد أو   /ولألدوية الحساسية أو الربو ، من يعانون الذين

شهراً.12 عن أعمارهم تقل الذين أولئك أو ديسيلتر   /مجم1.5 من أكبر المصل كرياتينين

القرابداخل - العكسية التفاعالت
إلى الخفيف واأللم الصداع هي  OMNIPAQUEمع عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر السلبية الفعل ردود

من التفاعالت هذه تحدث ما عادة والقيء. والغثيان والتصلب الرقبة وآالم الظهر آالم ذلك في بما المتوسط

معتدلة إلى خفيفة تكون ما عادة ساعة. 24 غضون في تقريباً جميعها وتحدث الحقن ، بعد ساعات 10 إلى 1

أو شديداً الصداع يكون ما نادراً ساعة. 24 غضون في تختفي ما وعادة ساعات ، لبضع وتستمر الدرجة ، في

في واستمرارية تواتراً أكثر يكون أن إلى ويميل والقيء بالغثيان مصحوباً الصداع يكون ما غالباً أليام. يستمر

ويجب الحيوية العالمات في عابرة تغييرات تحدث قد األمثل. بالشكل الماء على يحصلون ال الذين المرضى

مع السريرية الدراسات في عنها اإلبالغ تم التي التفاعالت هذه فردي. أساس على أهميتها تقييم

OMNIPAQUE  مريضاً.1531 لـ السريرية الدراسات على بناء ًللظهور ، تنازلي بترتيب أدناه مذكورة

حوالي حدوثه نسبة بلغت حيث النخاع ، تصوير بعد شيوعاً األكثر الضار التفاعل هو الصداع كان الصداع:

ثقب موقع في النخاعي السائل تسرب عن أو التباين لوسط مباشر تأثير إما الصداع سبب يكون قد ٪18.

عن التباين لوسط الجمجمة داخل الدخول لتقليل أهمية أكثر يعتبر المريض ، إدارة في ذلك ، ومع الجافية.

)المريضإدارة انظر (النخاعي للسائل محتمل تسرب على السيطرة محاولة من بدال ًالوضعي التدبير طريق
.

الحقن بعد العصبي واأللم والتصلب والرقبة الظهر آالم ذلك في بما متوسط   إلى خفيف ألم حدث الم:

٪.8 حوالي حدوث بنسبة
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الحفاظ . )المريضإدارة انظر (٪ 3 حوالي والقيء ٪ 6 حوالي حدوث مع الغثيان عن اإلبالغ تم غثيان:و استفراغ

انظر (. antinauseantsالفينوثيازين مضادات باستخدام ينصح ال جداً. مهم الطبيعي الترطيب على

مطلوب.هو ما كل هو عادة سيختفي الغثيان بأن المريض طمأنة  .)عامة- التحذيرات

المرضى.من 2٪ حوالي في عابر دوار عن اإلبالغ تم دوخة:

بالثقل ، الشعور تضمنت: ٪ 0.1 من أقل فردي حدوث مع تحدث التي األخرى الفعل ردود أخرى:أفعال ردود

ارتفاع النعاس ، الشهية ، فقدان الدوار ، التعرق ، بالحرارة ، اإلحساس التوتر ، فرط الدم ، ضغط انخفاض

كانت العصبية. والتغيرات التبول ، في صعوبة تنمل ، العصبي ، األلم الطنين ، الضوء ، رهاب الدم ، ضغط

سريرية.عقابيل وجود عدم مع وخفيفة عابرة جميعها

األطفالطب

البزل طريق عن األطفال عند النخاع لتصوير مريضاً 152 شملت التي للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في

البالغين.من عام بشكل تكراراً أقل  180OMNIPAQUE استخدام أعقبت التي الضائرة األحداث كانت القطني ،

الراس:صداع

القيء:

الظهر:آالم

الحمى ، شملت: ٪ 0.7 من أقل فردي حدوث مع تحدث التي األخرى الفعل ردود أخرى:أفعال ردود

مع وخفيفة عابرة جميعها كانت العصبية. والتغيرات البصرية ، والهلوسة المعدة ، وآالم النحل ، وخاليا

سريرية.عقابيل وجود عدم

9٪

6٪

1.3٪

التباينوسائط على العامة السلبية الفعل ردود
مناقشتها تمت التي تلك إلى باإلضافة ضائرة تأثيرات لحدوث تأهب حالة في األطباء يظل أن يجب

غير النخاع تصوير بوسائط الخاصة األدبيات في عنها اإلبالغ تم التي التالية التفاعالت سيما ال أعاله ،

الحصر ، ال المثال سبيل على هذه ، وشملت . iohexolمع ونادراً الماء ، في للذوبان القابلة األخرى األيونية

أخرى.عصبية واضطرابات المركزي العصبي والجهاز والبكتيري العقيم السحايا والتهاب التشنج

وغثيان واضح صداع يسبقه ما وعادة . ٪)0.01من أقل (العقيم السحايا التهاب متالزمة عن اإلبالغ تم ما نادراً

التشنج هي البارزة السمات كانت اإلجراء. بعد ساعة 18 إلى 12 حوالي البداية يحدث ما عادة وقيء.

عدد ارتفاع عن القطني البزل كشف الذهني. والتشوش للعين حركية عالمات مع وأحياناً والحمى السحائي

وغياب الجلوكوز مستوى انخفاض مع األحيان من كثير في البروتين من عالي ومحتوى البيضاء ، الخاليا

التام الشفاء مع ظهورها ، من ساعات 10 حوالي بعد تلقائياً الشفاء في الحالة تبدأ ما عادة الحية. الكائنات

أيام.ثالثة إلى يومين خالل

وحالة التنفس ، ضيق باألنف ، احتقان شرى ، حكة ، غزير ، تعرق حمى ، قشعريرة ، خصوصية:أو حساسية

باريه.غيالن متالزمة

فقدان الشخصية ، تبدد الهلوسة ، مثل وعابرة خفيفة إدراكية انحرافات المركزي:العصبي الجهاز تهيج

فرط االكتئاب ، القلق ، األرق ، الذهان ، الضوء ، رهاب الرؤية ، ازدواج الحول ، العداء ، الذاكرة ،

حدثت ذلك ، إلى باإلضافة واالرتباك. االرتباك الكالم ، أو السمعية أو البصرية االضطرابات الحساسية ،

ضعف أو المنعكسات فرط سحائي ، تشنج الدماغ ، كهربية مخطط في تغيرات تشنج ، ضعف ، توعك ،

صوت ، صدى رعشة ، تململ ، رباعي ، شلل شلل ، نصفي ، شلل الرخاوة ، أو التوتر فرط المنعكسات ،

الكالم.وعسر دماغي ، نزيف نجمي ، نجم صدى ،

من مختلفة ودرجات أشكال من تتكون تكون ما عادة عميقة. عقلية اضطرابات عن اإلبالغ تم ما ونادراً

ساعة 24 لمدة وتستمر ساعات 10 إلى 8 من البداية تكون ما عادة واالرتباك. الذهني ، والتشوش الحبسة ،

لديهماألحيان بعض في ذلك ، ومع الحقة. آثار دون تقريباً ،
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والغيبوبة. والذهول النعاس حد إلى حاالت عدة في تدريجي انسحاب أو هياج أو تخوف شكل على ظهرت

(بصرية واضطرابات أخرى سمعية أعراض أو مؤقت سمعي بفقدان مصحوباً هذا كان قليلة ، حاالت في
يستمر قد والذي الثنائي أو الجانب أحادي الرؤية فقدان ذلك في بما  ، )توهميةأو ذاتية أنها يعُتقد

اإلبالغ تم التشنجات. مع باالقتران المستمر القشري الرؤية فقدان عن اإلبالغ تم واحدة ، حالة في لساعات.

التفاعل.لحدث موجوداً متفاوتة بدرجات الذاكرة فقدان يكون قد بطيني. إحصار عن

األعصاب اعتالالت كانت العين. عضالت أو الساق في مؤقت ضعف عن اإلبالغ تم نادرة ، حاالت في

النخاع ، والتهاب العصبية ، الجذور أو الحركية أو   /والحسية االضطرابات تشمل وهي وعابرة. نادرة الطرفية

تقلصات الفرس. ذيل متالزمة أو السادس ، العصب وشلل المستمرة ، الساق عضالت ضعف أو وآالم

الفور على استجاب وقد معتاد غير أمر التشنج أو الشوكي التشنج أو العضلي العضل أو التحزمُّ أو العضالت

اإلعطاء عند تحدث أنها المعروف من التي التفاعالت عام ، بشكل الوريد. في الديازيبام من صغيرة لجرعة

من المائة في 95 من يقرب ما أيوني. غير عامل أي مع ممكنة باليود المعالجة التباين لعوامل بالحقن

في معتدلة إلى خفيفة الماء في للذوبان القابلة التباين عوامل الستخدام المصاحبة الضائرة التفاعالت

ومميتة ،وتأقية الحياة ، تهدد والتي الشديدة ، الفعل ردود ذلك ، ومع الدرجة.

الكيميائية السمية التفاعالت فئتين: إلى للحقن القابلة التباين لوسائط العكسية التفاعالت تنقسم

الخاصة.والتفاعالت

وسرعة والجرعة التباين لوسيط والكيميائية الفيزيائية الخصائص من الكيميائية السمية التفاعالت تنتج

وسيط بواسطة المتروية األوعية أو لألعضاء الدموية الدورة وإصابات االضطرابات جميع تضمين يتم الحقن.

الفئة.هذه في التباين

أعمارهم تتراوح الذين المرضى في متكرر بشكل تحدث األخرى. التفاعالت جميع الفردية التفاعالت تشمل

الحقن وسرعة المحقونة الجرعة كمية على الخاصة التفاعالت تعتمد ال أو تعتمد قد عاماً. 40 إلى 20 بين

الطفيفة الفعل ردود وحادة. ومتوسطة ثانوية إلى الخاصة التفاعالت تنقسم الشعاعي. التصوير وإجراء

وإلزامي.عاجل والعالج الحياة تهدد الشديدة الفعل ردود المدة ؛ وقصيرة ذاتيا محدودة

الحساسية من تاريخ لديهم الذين المرضى في التباين للوسائط الضائرة التفاعالت حدوث معدل يبلغ

أكثر التباين لوسط السابقة الفعل ردود من تاريخ لديهم الذين المرضى السكان. عامة لدى مثيله ضعف

مع تزداد التباين وسائط تجاه الحساسية أن يبدو ال ذلك ، ومع اآلخرين. المرضى من مرات بثالث عرضة

المتكررة.الفحوصات

الحقن ، بدء بعد دقائق 3 إلى 1 غضون في للحقن القابلة التباين لوسائط الضائرة التفاعالت معظم تظهر

متأخرة.تفاعالت تحدث قد ولكن

الجرعةفرط
مع الخبرة على بناء ًذلك ، ومع . OMNIPAQUEمع الزائدة للجرعة السريرية العواقب عن اإلبالغ يتم لم

وشدة تواتر في محتملة لزيادة متيقظين األطباء يكون أن يجب األخرى ، األيونية غير النخاع تصوير وسائط

عنه ينتج أن يمكن بها موصى جرعة استخدام حتى المركزي. العصبي الجهاز بوساطة تتم التي التفاعالت

بالدخول مباشرة بعده أو اإلجراء أثناء للمريض الصحيحة غير اإلدارة سمحت إذا الزائدة ، الجرعة تعادل آثار

الوسط.من كبير لجزء الجمجمة داخل المقصود غير المبكر

في 2.0 من أكبر  )الجسموزن من كيلوغرام لكل اليود من بالجرام ( OMNIPAQUEقيمة LD50العصب داخل

الفئران.
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القرابداخل - االستعمال وطريقة الجرعة
تناولها سيتم التي  300OMNIPAQUE أو  240OMNIPAQUE أو  180OMNIPAQUE وتركيز حجم يعتمد

المستخدمة.والتقنية المعدات وعلى الفحص قيد  )المناطق(المنطقة في المطلوب التباين ومدى درجة على

  /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE أو مل   /مجم180 بتركيز  180OMNIPAQUE باستخدام يوصى

عند الرحم وعنق والصدرية القطنية المناطق لفحص مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE أو مل

النخاعي.للسائل قليال ًالتوتر مفرط وهو المباشر العنقي الحقن أو القطني طريق عن البالغين

وعنق والصدرية القطنية المناطق لفحص مل   /مجم180 بتركيز  180OMNIPAQUE باستخدام يوصى

.CSFلـ قليال ًالتوتر مفرط وهو القطني الحقن طريق عن األطفال عند الرحم

ويجب البالغين في مل   /مجم300 تركيز أو اليود من مجم 3060 قدرها إجمالية جرعة تجاوز عدم يجب

فحص في األطفال في مل   /مجم180 تركيز أو اليود من مجم 2700 قدرها إجمالية جرعة تجاوز عدم

التشخيص ، إجراءات جميع في الحال هو كما اآلن. حتى السريرية التجارب تقييم على هذا يعتمد  النخاع.

أقصى تتطلب ال اإلجراءات معظم مناسب. تصور إلنتاج والجرعة الحجم من األدنى الحد استخدام يجب

تركيز.أو جرعة

أن يجب . )التحذيراتانظر (ضرورية غير المهدئات أو المهدئات تكون ما عادة ضروريا. ليس التخدير

على للنوبات المعرضين المرضى على الحفاظ يجب التباين. إعطاء وبعد قبل جيداً رطباً المرضى يكون

بعض مع المختبرفي متوافقةغير لألشعة المظلل التباين عوامل من العديد لالختالج. المضادة األدوية

مع جسدياً المتزامنة األدوية خلط ينبغي ال لذلك ، األخرى ؛ األدوية من والعديد الهيستامين مضادات

التباين ، تخفيف من ذلك على يترتب وما  CSFمع المفرط االختالط لتجنب الحقن:معدل  التباين.عوامل

دقيقتين.إلى دقيقة من تتراوح لمدة ببطء الحقن يتم أن يجب

 CSFمن صغيرة كمية إزالة يمكن لإلجراء ، مطلوباً يكون قد الذي التباين لوسط المقدر الحجم على اعتماداً

العنكبوتية.تحت الفراغات تمدد لتقليل

 OMNIPAQUEإزالة الضروري من ليس ألنه الحقن بعد مباشرة الرحم عنق أو القطني البزل إبرة إزالة يمكن

العنكبوتية.تحت الفضاء في الحقن بعد
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والصدر القطني العمودي النخاعي التصوير في لالستخدام بها الموصى المعتادة اإلجمالية الجرعات الكبار:

التالي:النحو على غم 3.06 إلى غم 1.2 هي البالغين عند الكلي الرحم وعنق

تركيز

(mgI  /مل)
مقدار

)مل(
جرعة

gI() إجراء

قطني

النخاعتصوير

الظهرأسفل عبر (

)حقنة

تركيبات

180OMNIPAQUE
240أومنيباك

180

240

10-17

7-12.5

1.8-3.06

1.7-3.0

صدري

النخاعتصوير

الظهرأسفل عبر (

الرحمعنق أو

)حقنة

240أومنيباك

300أومنيباك

240

300

6-12.5

6-10

1.7-3.0

1.8-3.0

عنقى

النخاعتصوير

الظهرأسفل عبر (

)حقنة

240أومنيباك

300أومنيباك

240

300

6-12.5

6-10

1.4-3.0

1.8-3.0

عنقى

النخاعتصوير

C1-2عبر (
)حقنة

180OMNIPAQUE
240أومنيباك

300أومنيباك

180

240

300

7-10

6-12.5

4-10

1.3-1.8

1.4-3.0

1.2-3.0

المجموع

عمودي

النخاعتصوير

الظهرأسفل عبر (

)حقنة

240أومنيباك

300أومنيباك

240

300

6-12.5

6-10

1.4-3.0

1.8-3.0

أو   /والرحم وعنق والصدرية القطنية للفقرات بها الموصى المعتادة اإلجمالية الجرعات األطفال:طب

انظر (غي 2.7 إلى غم 0.36 هي األطفال عند القطني البزل طريق عن الكلي العمودي النخاع تصوير

التالية.باإلرشادات ويوصى المريض عمر على كبير حد إلى المدُارة الفعلية الكميات تعتمد . )أدناهالجدول

اضرب.

(mgI  /مل)
180

180

180

180

180

مقدار

)مل(
2-4

4-8

5-10

5-12

6-15

جرعة

gI()
0.36-0.72

0.72-1.44

0.9-1.8

0.9-2.16

1.08-2.7

سن

أشهر3 من أقل إلى 0 من

شهرا36ً من أقل إلى 3

سنوات.7 <إلى 3

عاماً.13 إلى 7 من

عاماً.18 إلى 13 من
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يجب معقمة. محاقن باستخدام معقمة ظروف تحت عبواتها من التباين عوامل سحب يتم أن يجب

معقمة.ظروف ظل في دائماً الفقري العمود ثقب إجراء

حالة في اإلعطاء. قبل اللون تغير أو الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن المنتجات فحص يجب
للطبيب السريري الحكم كان إذا اإلجراءات:كرر تستخدمه. ال اللون ، في تغير أو جسيمات وجود

للسماح اإلدارات بين مناسبة زمنية فترة مراعاة فيجب متكررة ، أو متسلسلة فحوصات إلجراء مطلوباً

ومع الفحص ؛ إعادة قبل األقل على ساعة 48 بفترة السماح يجب الجسم. من للدواء الطبيعي بالتخليص

أيام.7 إلى 5 باستخدام يوصى أمكن ، كلما ذلك ،

إلدارة القراب داخل اقتراحات - المريض إدارة
المعتادةالمريض

مضاعفات حدوث احتمالية لتقليل األوقات جميع في للمرضى الجيدة اإلدارة ممارسة يجب

إجرائية.

المسبقاإلجراء

سبيل على الفينوثيازينات ، ذلك في بما (للذهان المضادة األدوية تناول عن التوقف يجب  •

األقل.على ساعة 48 قبل  )وبروميثازينبروكلوربيرازين ، كلوربرومازين ، المثال ،

اإلجراء.قبل ساعتين إلى تصل لمدة العادي الغذائي النظام على الحفاظ  •

اإلجراء.حتى الترطيب سوائل ضمان  •

اإلجراءأثناء
وطريقة الجرعة انظر (مرض ٍتباين على للحصول المطلوب والتركيز الجرعة من األدنى الحد استخدم  •

.)االستعمال
الفقري.العمود في مستوى أعلى فوق مرتفعاً المريض رأس إبقاء يجب المواقع ، تحديد تقنيات جميع في  •

الجمجمة.في متحرك تباين وسط في درجة 15 من أكثر الطاولة رأس تنزل ال  •

السيفاالد وحركة للحقن الجانبية الوضعية في النظر مفرط ، قعس من يعانون الذين المرضى في  •

المتوسط.

المفرط.الخلط لتجنب  )دقيقتينإلى دقيقة من أكثر (ببطء احقن  •

التنظيرية.المراقبة استخدم . جدابطيء البعيدةإلى المتوسطة المنطقة انقل بلعة ، على للمحافظة  •

الجمجمة.داخل بلعة دخول تجنب  •

للوسط.والعالي المبكر السيفاالد تشتت تجنب  •

الدماغي السائل مع للوسط المفرط االختالط لتقليل للمريض النشطة أو المفاجئة الحركة تجنب  •

الضرورة.عند وفقط  ببطءالمريضنقل . سلبيالبقاءالمريض من اطلب الشوكي.

اإلجراءبعد
إليها.المريض نقل قبل األقل على درجة 30 إلى المحفة رأس ارفع  •

 الرأسرفع تماماًسلبياً المريض على الحفاظ مع ببطء النقالة وخارج داخل الحركة تتم أن يجب  •

موقع.

درجة.45 إلى درجة 30 السرير رأس ارفع السرير ، إلى المريض نقل قبل  •

القليلة الساعات في خاصة الجلوس ، نصف أو الجلوس وضعية في الفراش في بالبقاء المريض نصح  •

األولى.

النخاع.تصوير بعد األقل على ساعة 12 لمدة الدقيقة المالحظة على حافظ  •

الساعات في خاصة الموقف ،  الرأسرفع المريضهدوء على الحفاظ في الزوار تعاون على الحصول  •

األولى.القليلة
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به.مسموح هو كما الغذائي النظام الفم. طريق عن السوائل تناول تشجيع  •

الغثيان يؤدي . antinauseantsالفينوثيازين مضادات تستخدم ال ، قيءأو غثيان حدوث حالة في•

الوريدية.السوائل عن االستعاضة في الفوري بالتفكير يوصى لذلك ، الجفاف. إلى المستمران والقيء

البديلة Postprocedureطريقة
أن إلى الماء في للذوبان والقابلة األيونية غير التباين وسائط باستخدام الحديثة الدالئل تشير  •

في يساعد قد  )التمشيأو متحرك كرسي طريق عن (مستقيم وضع في النخاع تصوير على الحفاظ

وزيادة للوسط التصاعدي التشتت تأخير في المستقيم الوضع يساعد قد الضارة. اآلثار تقليل

األقصى.الحد إلى الشوكية العنكبوتية امتصاص

الثانيالقسم
الدمويةاألوعية داخل - السريرية الصيدلة

عن تغيير دون إفرازه ويتم الخلية خارج السوائل حجرة في  iohexolتوزيع يتم األوعية ، داخل الحقن بعد

يسمح مما التباين وسيط تدفق مسار في األوعية تلك تعتيم إلى ذلك سيؤدي الكبيبي. الترشيح طريق

كبير.دموي تمييع يحدث حتى الداخلية للهياكل الشعاعي بالتصوير

في البول تركيز ذروة حدوث مع األولى ، ساعة 24 الـ خالل المحقونة الجرعة من أكثر أو 90٪ حوالي إخراج يتم

 iohexolالجسم تصفية أن إلى والبول البالزما في  iohexolمستويات تشير اإلعطاء. بعد األولى الساعة

  /مجم1500 إلى كجم   /مجم500 من الجرعة زيادة تؤدي ال الكلوية. التصفية إلى األول المقام في ترجع

(الوريد في  iohexolإعطاء بعد التالية الدوائية الحركية القيم لوحظت الدواء. تصفية في كبير تغيير إلى كجم
  /مل )86-162(120 - الكلوية التصفية بالغاً: شخصاً 16 إلى  )كجم  /مجم1500 إلى كجم   /مجم500 بين

كغ.  /مل )108-219(165 - التوزيع وحجم دقيقة ؛   /مل )98-165(131 - الجسم تخليص إجمالي دقيقة ؛

في الكلوية للممرات األقصى التعتيم فترة تبدأ أن يمكن بحيث كافية بدرجة سريعاً الكلوي التراكم يكون

مع دقائق 3 إلى 1 حوالي في  Urogramsصور تظهر الوريد. في الحقن بعد واحدة دقيقة بعد مبكر وقت

على القدرة تغيير يتم عندما خاصة ًالكلية ، اعتالل حاالت في دقيقة. 15 إلى 5 بين يحدث مثالي تباين

الكلوي القصور يؤدي قد الحقن. بعد التعتيم يتأخر وقد متوقع ، غير بشكل اإلفراز معدل يختلف قد اإلخراج ،

توقع يمكن الكلوي ، القصور درجة على واعتماداً التجميع ، لنظام التشخيصي التعتيم نقص إلى الحاد

كلى من يعانون الذين الرضع عند وكذلك المرضى ، هؤالء في طويلة. لفترات البالزما في  iohexolمستويات

الدقيقة.األمعاء وإلى المرارة عبر اإلفراز مسار يزداد قد ناضجة ، غير

المصل.بألبومين االرتباط ضعيف وهو البالزما أو المصل لبروتينات منخفضاً تقارباً  Iohexolيظُهر

كبير.أحيائي تحول أو إزالة أو استقالب أي يحدث ال

إلى المعروف غير من البسيط. االنتشار طريق عن البشر عند المشيمة حاجز  OMNIPAQUEيعبر ربما

اإلنسان.لبن في  iohexolإفراز يتم مدى أي

الدماغي الدموي الحاجز يعبر ال  iohexolأن إلى الحيوانات على أجريت التي الدراسات تشير

الدموية.األوعية داخل تناوله بعد كبير حد إلى السليم

درجة ترتبط الشعاعي. التصوير كفاءة زيادة خالل من المحوسب المقطعي التصوير  OMNIPAQUEيعزز

فوراً الدم في اليود مستويات ذروة تحدث المعطاة ؛ الجرعة في اليود بمحتوى مباشراً ارتباطاً الكثافة زيادة

النصف عمر ويبلغ دقائق 10 إلى 5 غضون في بسرعة الدم مستويات تنخفض السريع. الوريدي الحقن بعد

والدموية األوعية في التخفيف طريق عن ذلك تفسير يمكن دقيقة. 20 حوالي الدموية األوعية لحيز
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الوصول يتم البالزما. تركيز في أولياً حاداً انخفاضاً تسبب التي الدموية األوعية خارج السوائل مقصورات

أسياً.السقوط يصبح ذلك ، بعد دقائق ؛ عشر حوالي في الخلية خارج المقصورات مع الموازنة إلى

أن يبدو متغيرة. الطبيعية وغير الطبيعية األنسجة من كل في  iohexolلـ الدوائية الحرائك أن تبين

يمكن وبالتالي ، . )ثانية120 إلى ثانية 15 من (البلعة إعطاء بعد فوراً مستوياته أعلى في يكون التباين تحسين

ثالث إلى ثانيتين من تستغرق التي المتتالية المسح عمليات من سلسلة خالل من تحسن أكبر عن الكشف

قد . )الديناميكيالمحوسب المقطعي التصوير أي (الحقن بعد ثانية 90 إلى 30 غضون في إجراؤها يتم ثوان ٍ

التقييم تحسين إلى  )الديناميكيالمحوسب المقطعي التصوير مثل (المستمر المسح تقنية استخدام يؤدي

متوقع غير مرض عن الكشف إلى أحياناً يؤدي مما الخراج ، مثل األخرى واآلفات للورم التشخيصي والتقييم

عمليات مقارنة عند الوعائية الصلبة اآلفة عن الكيس تمييز يمكن المثال ، سبيل على انتشاراً. أكثر أو

التصوير رقم (السينية لألشعة متغير غير امتصاصاً المشبعة غير الكتلة تظهر والمعززة ؛ المسبقة الفحص

القليلة الدقائق في المحوسب المقطعي التصوير عدد بزيادة الوعائية اآلفة تتميز . )المحوسبالمقطعي

ولكن طبيعياً ، أو حميداً أو خبيثاً نسيجاً يكون قد الدموية. األوعية داخل التباين عامل من جرعة أخذ تلي التي

وعائية.غير أخرى آفة أو دموياً ورماً أو كيساً يكون أال المحتمل من

قرار فإن الفردي ، المريض في كافية تشخيصية معلومات يوفر قد المعزز غير الفحص ألن نظراً

يعتمد أن يجب لإلشعاع ، التعرض وزيادة بالمخاطر مرتبطاً يكون قد والذي التباين ، تحسين استخدام

المعزز.وغير واإلشعاعي اإلكلينيكي المحوسب المقطعي التصوير لنتائج دقيق تقييم على

المقطعيةباألشعة الرأس مسح
الطبيعية المخ أنسجة في  OMNIPAQUEيتراكم ال للرأس ، المحسنّ المقطعي التصوير من النقيض على

الدماغ في السينية األشعة امتصاص في الزيادة ترجع الطبيعي. الدماغي الدموي الحاجز وجود بسبب

األورام في يحدث كما الدماغي الدموي الحاجز كسر يسمح الدم. تجمع في التباين عامل وجود إلى الطبيعي

الطبيعية المخ أنسجة تحتوي ال للورم. الخاللي النسيج داخل التباين وسيط بتراكم الدماغ في الخبيثة

التباين.وسيط على المجاورة

أن يمكن الدم. في اليود مستويات ذروة إلى الوصول بعد األنسجة في األقصى التباين تحسين يحدث ما غالباً

للدماغ التشخيصي للتباين محسنة صور على الحصول تم التباين. تحسين من األقصى الحد في تأخير يحدث

الشعاعي التباين تعزيز أن إلى التأخير هذا يشير الوريد. في البلعة إعطاء بعد واحدة ساعة إلى تصل لمدة

من الرغم على الدم ، تجمع وخارج اآلفة داخل الوسط على المحتوي اليود تراكم على األقل على جزئياً يعتمد

التشوهات مثل الورمية ، غير لآلفات الشعاعي التعزيز يعتمد ربما واضحة. غير ذلك بها يحدث التي اآللية أن

المنتشر.الدم تجمع في اليود محتوى على الدموية ، األوعية وتمدد الوريدية الشريانية

وسيط أي استخدام تقييم يجب الدماغي ، الدموي الحاجز تعطل في يشتبه أو يعُرف الذين المرضى في

فإن األيونية ، الوسائط مع بالمقارنة ذلك ، ومع لالستفادة. الفردية المخاطر أساس على إشعاعي تباين

المركزي.العصبي للجهاز سمية أقل األيونية غير الوسائط

للجسدالمقطعي التصوير
 OMNIPAQUEينتشر  ، )العصبيةغير األنسجة (للجسم المحسنّ المقطعي التصوير من النقيض على

السينية األشعة امتصاص في الزيادة ترتبط الدموية. األوعية خارج الفضاء إلى الدموية األوعية من بسرعة

وجود لعدم نظراً لألورام الخاللية األنسجة بواسطة التباين وسيط واستخراج التباين وسيط وتركيز الدم بتدفق

األنسجة بين الدموية األوعية خارج االنتشار في النسبية االختالفات إلى التباين تعزيز يعود وبالتالي ، حاجز.

الدماغ.في الموجودة تلك عن تماماً تختلف والتي الطبيعية ، وغير الطبيعية
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واالستخدام ،االستطبابات
الدمويةاألوعية داخل - عام

الشرايين تصوير البطين ، تصوير (القلبية األوعية تصوير أجل من للبالغين  350OMNIPAQUE إلى يشُار

األبهر الصاعد ، األبهر األبهري ، القوس األبهر ، جذر دراسات ذلك في بما األبهر تصوير  ، )االنتقائيالتاجية

بالطرح الدموية األوعية تصوير والجسم ، للرأس المقطعي للتصوير التباين تحسين وفروعه ، البطني

الشرايين وتصوير والمحيطية ، الكلوية واألوعية والبطن والرقبة الرأس من الوريد طريق عن الرقمي

البولي.الجهاز وتصوير المحيطية ،

تصوير البطين ، تصوير (القلبية األوعية تصوير أجل من األطفال في  350OMNIPAQUE إلى يشار

األبهر ، جذر ذلك في بما األبهر ، وتصوير الجانبية الشرايين دراسات الوريد ؛ تصوير الرئوية ، الشرايين

.)والهبوطالصاعد األبهر األبهر ، قوس
األبهري القوس دراسات ذلك في بما األبهر تصوير أجل من للبالغين  300OMNIPAQUE إلى يشار

وتصوير والجسم ، للرأس المقطعي للتصوير التباين وتعزيز وفروعه ، البطني األورطي والشريان

البولي.الجهاز وتصوير  ، )األوردةتصوير (المحيطية األوردة وتصوير الدماغية ، الشرايين

وتصوير  ، )البطينتصوير (الدموية األوعية تصوير أجل من األطفال في  300OMNIPAQUE إلى يشار

للرأس.المقطعي التصوير في التباين وتحسين اإلخراجي ، البولي الجهاز

وتصوير للرأس المقطعي التصوير في التباين لتحسين البالغين عند  240OMNIPAQUE إلى يشار

.)األوردةتصوير (المحيطي الوريد
للرأس الشرايين داخل الرقمي بالطرح الدموية األوعية لتصوير البالغين في  140OMNIPAQUE إلى يشار

واألطراف.الكلوية واألوعية والبطن والرقبة

للرأس.المقطعي التصوير في التباين لتحسين األطفال في  240OMNIPAQUE إلى يشار

موانع
.iohexolل المعروفة الحساسية فرط من يعانون الذين للمرضى أومنيباك تدار أن ينبغي ال

عامةتحذيرات
تم األيونية. التباين وسائط من أقل ، المختبرفي الدم ،تخثر من األيونية غير التباين وسائط تمنع

أيونية.غير تباين وسائط على تحتوي التي للحقن مالمساً الدم يظل عندما الدم تجلط عن اإلبالغ

القلب عضلة احتشاء تسبب والتي قاتلة ، تكون ما ونادراً خطيرة ، خثاري انسداد أحداث عن اإلبالغ تم

األيونية. وغير األيونية التباين وسائط من كل باستخدام األوعية تصوير إجراءات أثناء الدماغية والسكتة

أحداث لتقليل األوعية تصوير إجراءات أثناء خاصة ضروري ، األوعية داخل الدقيق اإلدارة أسلوب فإن لذلك ،

المحقنة ، والمواد والقسطرة اإلجراء ، طول ذلك في بما العوامل ، من العديد تساهم قد التجلطي. االنسداد

يوصى األسباب ، لهذه الخثاري. االنصمام أحداث تطور في المصاحبة ، واألدوية الكامنة ، المرض وحالة

اإلرشادية باألسالك بالتالعب الوثيق االهتمام ذلك في بما الدقيقة األوعية تصوير تقنيات باستخدام

بمحلول المتكرر القسطرة وغسل االتجاهات ، ثالثية محابس أو   /ومتشعبة أنظمة واستخدام والقسطرة ،

تجلط.المختبرفي اإلجراء.طول وتقليل بالهيبارين مملح ملحي

في شديدة وظيفية اضطرابات من يعانون الذين المرضى في شديد بحذر  OMNIPAQUEاستخدام يجب

كرياتينين بمستوى السكر مرضى فحص ينبغي ال النخاعي. الورم أو الحاد ، الدرقي التسمم أو والكلى ، الكبد

منالمحتملة الفوائد تكن لم ما ديسيلتر   /ملجم3 من أعلى الدم في
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يعانون الذين المرضى في  OMNIPAQUEباستخدام ينصح ال اإلضافية. المخاطر يفوق الفحص أن الواضح من

البول.انقطاع من

المايلوما من يعانون الذين المرضى في خطرة لألشعة الظليل الظليل التباين عوامل تكون أن المحتمل من

على عالجياً. المقاوم البول انقطاع من يعانون الذين أولئك في خاصة الدم ، بروتينات من غيرها أو المتعددة

فقد المايلوما ، في البول انقطاع سبب هو منفصل بشكل الجفاف أو التباين عامل أن إثبات عدم من الرغم

ليس النقوي الورم مرضى في الخطر المسببة. العوامل من يكون قد االثنين بين الجمع بأن التكهن تم

المرضى هؤالء تحضير في الجزئي بالتجفاف ينصح ال ضرورية. الخاصة االحتياطات فإن ذلك ، ومع موانع ؛

من شكل أي ينجح لم الكلوية. األنابيب في المايلوما بروتين لترسيب المريض يؤهب قد هذا ألن الحقن قبل

عند شائع بشكل تحدث والتي المايلوما ، التأثير. عكس في الكلى ، غسيل ذلك في بما العالج ، أشكال

40 ،سن فوق األشخاص

بالمنجل اإلصابة تحفيز إلى الشرايين ، داخل أو الوريد طريق عن حقنها عند األيونية ، التباين وسائط تؤدي قد

المنجلية.الخاليا بمرض اإلصابة في المتماثلين األفراد لدى

بحذر القواتم بورم إصابتهم في المشتبه أو المعروفين للمرضى لألشعة المشعة المواد إدارة إجراء يجب

تنفيذ يمكن المدروسة ، المخاطر تفوق اإلجراءات لهذه المحتملة الفوائد أن الطبيب رأى إذا شديد.

يجب ممكن. حد أدنى عند المحقون المشع الظليل الوسط كمية تبقى أن يجب ذلك ، ومع اإلجراءات ؛

بسهولة.متاحة الدم ضغط ارتفاع أزمة عالج تدابير تكون أن ويجب اإلجراء طوال المريض دم ضغط تقييم

الذين المرضى في واأليونية باليود المشعة التباين وسائط استخدام بعد الدرقية الغدة عاصفة تقارير تشير

هذا تقييم إلى مستقل بشكل تعمل التي الدرقية الغدة عقيدة مع أو الدرقية الغدة نشاط فرط من يعانون

تباين.وسيط أي استخدام قبل المرضى هؤالء في اإلضافي الخطر

ساعة من  )(SCARشديدة جلدية جانبية تفاعالت تحدث قد الشديدة:الجلدية العكسية الفعل ردود

متالزمة التفاعالت هذه تشمل الدموية. األوعية داخل التباين عامل إعطاء بعد أسابيع عدة إلى واحدة

 )(AGEPالمعممة الحادة الطفيحة والبثور  ، )TEN)/  SJSالسمي النخري البشرة وانحالل جونسون ستيفنز
وقد التفاعل شدة تزداد قد . )(DRESSالجهازية واألعراض الحمضات فرط مع الدوائي والتفاعل

اآلثار من تخفف أو تمنع ال قد الوقائية األدوية التباين ؛ عامل إعطاء تكرار مع البدء وقت ينخفض

الفعل ردود من تاريخ لديهم الذين للمرضى  Omnipaqueإعطاء تجنب الشديدة. الجلدية الجانبية

الذين المرضى في بحذر البولي الجهاز تصوير إجراء يجب . Omnipaqueعلى الشديدة الجلدية السلبية

المشتركة.والكبد الكلى أمراض من يعانون الذين والمرضى الكلى وظائف في شديد ضعف من يعانون

عامةاحتياطات
األفراد إشراف تحت األشعة تشخيص عوامل استخدام على تنطوي التي التشخيصية اإلجراءات تنفيذ يجب

تكون أن يجب به. القيام يتعين الذي المعين باإلجراء دقيقة معرفة ومع مسبق تدريب لديهم الذين

للتفاعالت الطارئة للمعالجة وكذلك لإلجراء ، مضاعفات أي مع للتعامل متاحة المناسبة التسهيالت

الموظفون يكون أن يجب لألشعة ، شفاف لعامل الحقن إعطاء بعد نفسه. التباين لعامل الشديدة

(شديدة متأخرة تفاعالت حدوث منذ األقل على دقيقة 60 إلى 30 لمدة متاحة الطوارئ ومرافق المختصون
.)عام- الدموية األوعية داخل العكسية: التفاعالت انظر

أمراض من يعانون الذين المرضى في الحاد الكلوي الفشل في يساهم وقد خطيراً التحضيري الجفاف يعتبر

المصابين السن كبار غالباً (السكري بمرض المصابين غير والمرضى السكري ومرضى المتقدمة الدموية األوعية

المرضىهؤالء عند الجفاف الصغار. واألطفال والرضع  ً)مسبقاموجودة كلوية بأمراض
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تقييد أن المعتقد من البولية. المسالك عوامل من التناضحي للبول مدر عمل خالل من يتعزز أنه يبدو

أفضل تصوراً عام بشكل يوفر ال اإلخراجية البولية المسالك تصوير قبل وضحاها عشية بين السوائل

ذلك في بما تباين ، وسيط أي إعطاء وبعد قبل جيداً المرضى ترطيب يجب العاديين.المرضى في

iohexol.

وفي السكري الكلية اعتالل من يعانون الذين السكري مرضى في حاد كلوي فشل عن اإلبالغ تم

الجهاز تصوير بعد  )سابقكلوي بمرض المصابين السن كبار غالباً (السكري بداء المصابين غير المرضى

هؤالء في الشعاعي اإلجراء هذا إجراء قبل المحتملة المخاطر في بعناية النظر ينبغي لذلك ، البولي.

المرضى.

الكلى.زراعة متلقي في بحذر اإلخراجية البولية المسالك تصوير استخدام يجب مباشرة ، الجراحة بعد

مميتة ، للحياة ، مهددة خطيرة ، تفاعالت ذلك في بما تفاعل ، حدوث إمكانية في النظر دائماً يجب

يتم أن بمكان األهمية من . )عام- الدموية األوعية داخل العكسية: التفاعالت انظر (وعائية قلبية أو تأقانية

المناسبون الموظفون يكون وأن الخطيرة ، للتفاعالت الفوري للعالج مسبقاً بعناية العمل مسار تخطيط

فعل.رد أي حدوث حالة في بسهولة متاحين والمناسبون

العكسية: التفاعالت انظر (لإلصابة المعرضين المرضى في خاص تفاعل حدوث إمكانية مراعاة دائماً يجب

لديهم الذين المرضى الحصر ، ال المثال سبيل على لإلصابة ، المعرضون السكان يشمل . )عام- األوعية داخل

ذاته ، حد في اليود تجاه معروفة حساسية لديهم الذين والمرضى التباين ، لوسائط سابق تفاعل من تاريخ

والحساسية القش وحمى القصبي الربو معروف: سريري حساسية فرط من يعانون الذين والمرضى

الغذائية .

يمكن ال ذلك ، ومع المسبق. االختبار طرق من العديد استخدام إلى شديدة خاصة تفاعالت حدوث دفع لقد

يقُترح المريض. على خطراً ذاته حد في يكون وقد الشديدة الفعل بردود للتنبؤ المسبق االختبار على االعتماد

يكون قد تباين ، وسيط أي حقن قبل الحساسية ، وفرط الحساسية على التركيز مع الشامل الطبي التاريخ أن

المحتملة.الضائرة بالتفاعالت التنبؤ في المسبق االختبار من دقة أكثر

يعُتقد حيث التباين عامل استخدام تعسفي بشكل يبطل ال الحساسية فرط أو للحساسية اإليجابي التاريخ

. )عام- األوعية داخل العكسية: التفاعالت انظر (الحذر توخي يجب ولكن ضروري ، التشخيصي اإلجراء أن

تقليل أو لتجنب الكورتيكوستيرويدات أو الهيستامين بمضادات المسبقة المعالجة في التفكير يجب

أن إلى األخيرة التقارير تشير منفصلة. محاقن باستخدام المرضى هؤالء لدى المحتملة الحساسية تفاعالت

حدوثها من تقلل قد ولكنها الحياة ، تهدد التي الخطيرة الفعل ردود تمنع ال المسبقة المعالجة هذه مثل

وشدتها.

على القائمة األيونية بالعوامل مقارنة منخفضة  OMNIPAQUEلـ األسمولية أن من الرغم على

التناضحي الحمل في المحتملة المؤقتة الزيادة فإن المماثل ، اليود لتركيز األيوثاالمات أو دياتريزوات

مراقبة يجب الحقن. أثناء الحذر تتطلب االحتقاني القلب قصور من يعانون الذين المرضى في الدوري

المتأخرة.الدموية الدورة اضطرابات عن للكشف اإلجراء بعد ساعات لعدة المرضى هؤالء

فقد ذلك ، ومع مختارين ؛ بالغين مرضى في اإلجراءات بعض إجراء عند العام التخدير إلى اإلشارة يمكن

عدم إلى ذلك يعزى أن ويمكن المرضى ، هؤالء في السلبية الفعل ردود في ارتفاع حدوث عن اإلبالغ تم

أن يمكن الذي للتخدير للضغط الخافض التأثير إلى أو المرغوبة ، غير األعراض تحديد على المريض قدرة

تباين.عامل للمرض. التعرض مدة من ويزيد القلبي النتاج يقلل

خطر بسبب هوموسيستينية ، بيلة من يعانون الذين المرضى في اإلمكان قدر األوعية تصوير تجنب يجب

وانصمام.تجلط إحداث
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ثقبه أو الدموي الوعاء جدار إتالف أو اللويحات إزاحة إمكانية مراعاة يجب الوعائي ، التصوير إجراءات في

صحيح.بشكل القسطرة وضع من للتأكد الحقن باختبار يوصى التباين. وسيط وحقن بالقسطرة التالعب أثناء

عليهم المتوقعة الفوائد تفوق الذين المرضى في فقط االنتقائي التاجية الشرايين تصوير إجراء يجب

يعانون الذين المرضى في الدموية األوعية تصوير في الكامنة المخاطر بين الموازنة يجب المحتملة. المخاطر

اإلجراء.هذا إجراء ضرورة مقابل المزمن الرئة انتفاخ من

وسيط سحب يجب منها ، التخلص يمكن بالستيكية محاقن باستخدام  OMNIPAQUEحقن يتم عندما

الفور.على واستخدامه المحقنة في التباين

التلوث لمنع الشديد الحذر توخي يجب منها ، التخلص يمكن ال معدات استخدام حالة في

التطهير.عوامل بآثار المتبقي

حالة في اإلعطاء. قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن المنتجات فحص يجب
تستخدمه.ال اللون ، في تغير أو جسيمية مادة وجود

للمرضىمعلومات
أخبر 1. إلى: الحقن طريق عن ظليلة تشخيص عوامل يتلقون الذين المرضى توجيه يجب

.)األوعيةداخل - السريرية الصيدلة انظر (حامال ًكنت إذا طبيبك

أو القواتم ورم أو متعدد نقوي ورم لديك كان إذا أو السكري بداء مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر 2.

.)التحذيراتانظر (المعروف الدرقية الغدة اضطراب أو اللواقح متماثل المنجلي الدم فقر مرض

فعل ردود أي لديك كان إذا أو طعام ، أو أدوية ، أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر 3.

.)عام- التحذيرات انظر (السينية األشعة إجراءات في المستخدمة لألصباغ السابقة الحقن تجاه
هذا تدار أن قبل الموصوفة ، غير األدوية ذلك في بما حالياً ، تتناولها أخرى أدوية أي عن طبيبك أخبر 4.

الدواء.

.Omnipaqueتلقي بعد جلدي بطفح أصيبوا إذا طبيبهم إلبالغ للمرضى المشورة تقديم 5.

المختبر  /المخدراتتفاعل
الغدة أنسجة قدرة تنخفض فقد الدرقية ، الغدة مرض لتشخيص اليود على المحتوية النظائر إعطاء تم إذا

الغدة وظائف اختبارات التباين. وسيط إعطاء بعد أسبوعين إلى تصل لمدة باليود االرتباط على الدرقية

T.3المثال ، سبيل على اليود ، تقدير على تعتمد ال التي الدرقية

الدرقية.الغدة هرمون فحوصات أو الراتنج امتصاص تتأثر ال

والعديد الهيستامين مضادات بعض مع المختبرفي متوافقةغير لألشعة المظلل التباين عوامل من العديد

التباين.بعوامل أخرى أدوية أي خلط ينبغي ال لذلك ، األخرى ؛ األدوية من

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،
أو بالسرطان اإلصابة إمكانية لتقييم الطويل المدى على الحيوانات على دراسات أي إجراء يتم لم

النساء.أو الرجال لدى الخصوبة على يؤثر أن يمكن  OMNIPAQUEكان إذا ما أو الطفرات

بفئة من الحمل
لم بها. الموصى البشرية الجرعة ضعف 100 إلى يصل بما واألرانب الجرذان على التكاثر دراسات إجراء تم

توجد ال ذلك ، ومع . OMNIPAQUEبسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي إثبات يتم

يجب اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ ال الحيواني التكاثر دراسات ألن نظراً الحوامل. النساء على دراسات

األمر.لزم إذا فقط الحمل أثناء الدواء هذا استخدام
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المرضعاتاألمهات

عوامل من العديد فإن ذلك ، ومع اإلنسان. لبن في  iohexolإفراز يتم مدى أي إلى المعروف غير من

ضائرة تفاعالت حدوث إثبات يتم لم أنه من الرغم على األم. لبن في تغيير دون تفُرز للحقن القابلة التباين

المرضعات. للنساء الدموية األوعية داخل التباين وسائط إعطاء عند الحذر توخي يجب الرضع ، عند خطيرة

أومنيباك.تناول بعد ساعة 24 لمدة الطبيعية بالرضاعة بالزجاجة الرضاعة استبدال يمكن

األطفالاستخدام

أولئك التباين وسيط إعطاء أثناء ضائرة ألحداث التعرض من أكبر لخطر المعرضون األطفال مرضى يشمل قد

أو االحتقاني ، القلب قصور أو للحساسية ، المسببة المواد أو   /ولألدوية الحساسية أو الربو ، من يعانون الذين

شهراً.12 عن أعمارهم تقل الذين أولئك أو ديسيلتر   /مجم1.5 من أكبر المصل كرياتينين

عام- األوعية داخل العكسية: التفاعالت
و  300OMNIPAQUE و  240OMNIPAQUE و  140OMNIPAQUE استخدام بعد السلبية الفعل ردود

350OMNIPAQUE  التفاعالت ارتبطت فقد ذلك ، ومع الشدة. متوسطة إلى خفيفة تكون ما عادة

المحتوية التباين وسائط بإعطاء وعائي ، قلبي أصل من ومعظمها والمميتة ، للحياة والمهددة الخطيرة

واأللم ، بالدفء باإلحساس التباين وسائط حقن يرتبط ما غالباً . OMNIPAQUEذلك في بما اليود ، على

مقارنة  OMNIPAQUEمع شدة وأقل تواتراً أقل والحرارة األلم يكون المحيطية ؛ األوعية تصوير في خاصة ً

التباين.وسائط من بالعديد

ألم   /الصدريةالذبحة  ، 2( PACs٪ )و PVCsذلك في بما القلب ضربات انتظام عدم الدموية:واألوعية القلب نظام

وبطء القلب وانقباض القلب فشل ذلك في بما أخرى حاالت عن اإلبالغ تم . ٪)0.7(الدم ضغط وانخفاض  ، ٪)1(الصدر

التجارب في أقل. أو ٪ 0.3 بنسبة فردي حدوث مع المبهمي الوعائي والتفاعل القلب دقات انتظام وعدم القلب

والنتيجة السبب عالقة إنشاء يتم لم واحدة. وفاة حالة حدثت مريضا ، 1485 شملت التي للرقابة الخاضعة السريرية

.iohexolو الموت هذا بين

ذلك في بما (الرؤية واضطراب  ، ٪)3(واأللم  ، ٪)0.5( )والدوارالدوخة ذلك في بما (الدوار العصبي:الجهاز

حاالت عن اإلبالغ تم . ٪)1(التذوق وانحراف  ، ٪)2(والصداع  ، ٪)2( )الضوئيةواألورام الرؤية وضوح عدم

وتيبس والنعاس ، والتنمل ، والتشنج ، والكالم ، الحركي والخلل والحمى ، القلق ، ذلك في بما أخرى

حدوث مع والرأرأة ، الدماغ ، واحتشاء العابرة ، اإلقفارية والنوبة والرعشة ، واإلغماء ، نصفي ، وخزل الرقبة ،

الحنجرة ، والتهاب والسعال ، األنف ، والتهاب التنفس ، ضيق التنفسي:الجهاز  أقل.أو ٪ 0.3 بنسبة فردي

أقل.أو 0.2٪ تبلغ فردية حدوث بنسبة

الهضم وعسر اإلسهال ذلك في بما أخرى حاالت عن اإلبالغ تم . ٪)0.7(والقيء  ٪)2(الغثيان الهضمي:الجهاز

 ، ٪)0.1(فرفرية  ، ٪)0.3(شرى والمالحق:الجلد  ٪.0.1 من أقل فردي حدوث مع الفم ، وجفاف والتشنج

معين إلجراء بكثير أكبر حد إلى حدثت التي الفردية السلبية الفعل ردود سرد يتم . ٪)0.1(حكة  ، ٪)0.1(خراج

المؤشر.هذا تحت

األطفالطب

وتصوير لألطفال ، الدموية األوعية لتصوير مريضاً 391 شملت التي للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في

240 استخدام بعد الضائرة التفاعالت كانت للرأس ، المحسنّ المقطعي والتصوير البولي ، الجهاز

OMNIPAQUE  300 وOMNIPAQUE  350 وOMNIPAQUE  البالغين.من عام بشكل تكراراً أقل
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(الدم ضغط ارتفاع  ، ٪)0.5(1 2: بنسبة قلبي إحصار  ، ٪)0.5(البطيني القلب تسرع الدموية:واألوعية القلب نظام
.٪)0.3(الدم وفقر  ، ٪)0.3

(االزدحام التنفسي:الجهاز  .٪)0.3(تشنج  ، ٪)0.5(طعم شذوذ  ، ٪)0.5(حمى  ، ٪)0.8(ألم العصبي:الجهاز
.٪)0.3(النفس وانقطاع  ٪)0.3

والمالحق:الجلد  .٪)2(والقيء  ٪)0.3(الدم في السكر ونقص  ٪)1(الغثيان الهضمي:الجهاز

.٪)0.3(الجلدي الطفح

التباينوسائط على العامة السلبية الفعل ردود
تمت التي تلك إلى باإلضافة ضائرة تأثيرات لحدوث تأهب حالة في األطباء يظل أن يجب

أعاله.مناقشتها

مع ونادراً األوعية ، داخل المؤيود األخرى التباين وسائط إعطاء بعد التالية الفعل ردود عن اإلبالغ تم

iohexol. والتهاب الوريد تشنج الدموية:الدورة تفاعالت وكدمات.دموية أورام التقنية:بسبب الفعل ردود

ضربات انتظام عدم من نادرة حاالت الدموية:واألوعية القلب تفاعالت الوريد.في الحقن بعد الخثاري الوريد

ضغط انخفاض الدم ، ضغط ارتفاع زرقة ، الصدر ، في ألم االنعكاسي ، القلب دقات انتظام عدم القلب ،

غير بشكل اإلبالغ تم الصماء:الغدد تفاعالت  القلبية.والسكتة الصدمة ، المحيطية ، األوعية توسع الدم ،

العابر الدرقية الغدة تثبيط أو الدرقية الغدة قصور إلى تشير التي الدرقية الغدة وظائف اختبارات عن شائع

من المرضى بعض عالج تم الرضع. ذلك في بما واألطفال ، البالغين للمرضى باليود التباين مادة إعطاء بعد

جلدي ، طفح (خفيفة من الفعل ردود تتراوح الجلد:وتحت الجلدية األنسجة اضطرابات  الدرقية.الغدة قصور

السمي النخري البشرة وانحالل جونسون ستيفنز متالزمة شديدة: إلى  )الجلدلون تغير شرى ، حكة ، حمامي ،

TEN)/  SJS( ،  الحادة العامة الطحيحة البثورAGEP)(  واألعراض الحمضات فرط مع الدوائي والتفاعل

انقطاع أو البول قلة ونادرا ً، عابرة ، بروتينية بيلة األحيان ، بعض في كلوية:تفاعالت .) )(DRESSالجهازية

بدون أو مع الشرى مثل جلدية تفاعالت وملتحمة ، أنفية أعراض ربو ، نوبات التحسسية:الفعل ردود البول.

نادرة وفيات حدثت تأقية. تفاعالت ونادراً ، وتمزيق ، عطس األشكال ، متعدد جلدي طفح وكذلك حكة ،

حنجرية ، أو رئوية وذمة التنفسي:بالجهاز المتعلقة واألعراض العالمات معروفة.غير ألسباب أو هذا بسبب

احمرار ، أخرى:أفعال ردود والتشنجات.والهزات األرق  العصبي:الجهاز إلى أو التنفس.ضيق قصبي ، تشنج

موضعية مناطق تعرق ، ضعف ، شحوب ، ارتباك ، صداع ، قلق ، قيء ، غثيان ، معدني ، طعم دفء ، ألم ،

فورية قسوة تحدث أن يمكن نادرة ، حاالت في والدوخة. العدالت ، قلة الوجه ، تشنجات خاصة الوذمة ، من

المركبات من  )اللعابيةالغدد تورم  ("اليود"تظهر ما نادراً الحموضة. بفرط أحياناً مصحوبة متأخرة ، أو

السادس.اليوم بحلول وتختفي التعرض من يومين بعد الميودنة العضوية

أي مع ممكنة باليود المعالجة التباين لعوامل بالحقن اإلعطاء عند بحدوثها المعروفة التفاعالت عام ، بشكل

التباين عوامل الستخدام المصاحبة الضائرة التفاعالت من المائة في 95 من يقرب ما أيوني. غير عامل

ومع الدرجة. في معتدلة إلى خفيفة تكون الدموية األوعية داخل تناولها يتم والتي الماء في للذوبان القابلة

الوفاة حاالت تتراوح وعائي. قلبي أصل من ومعظمها الحياة ، تهدد خطيرة تأقانية تفاعالت حدثت ذلك ،

معظم تحدث . )بالمائة0.01 (10000 كل من 1 إلى  )بالمائة0.00066 (مليون لكل 6.6 من عنها المبلغ

القلب أمراض مع القلبية السكتة هي الرئيسية السمة دقائق ؛ 10 إلى 5 بعد أو الحقن أثناء الوفيات

للضغط الخافضة والصدمة االنهيار عن معزولة تقارير على العثور تم رئيسي. تفاقم كعامل الدموية واألوعية

.)بالمائة0.005 (مريض 20000 بين من 1 بحوالي الصدمة حدوث معدل يقدر األدبيات. في

الكيميائية السمية التفاعالت فئتين: إلى للحقن القابلة التباين لوسائط العكسية التفاعالت تنقسم

الخاصة.والتفاعالت
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وسرعة والجرعة التباين لوسيط والكيميائية الفيزيائية الخصائص من الكيميائية السمية التفاعالت تنتج

وسيط بواسطة المتروية األوعية أو لألعضاء الدموية الدورة وإصابات االضطرابات جميع تضمين يتم الحقن.

الفئة.هذه في التباين

أعمارهم تتراوح الذين المرضى في متكرر بشكل تحدث األخرى. التفاعالت جميع الفردية التفاعالت تشمل

الحقن وسرعة المحقونة الجرعة كمية على الخاصة التفاعالت تعتمد ال أو تعتمد قد عاماً. 40 إلى 20 بين

الطفيفة الفعل ردود وحادة. ومتوسطة ثانوية إلى الخاصة التفاعالت تنقسم الشعاعي. التصوير وإجراء

وإلزامي.عاجل والعالج الحياة تهدد الشديدة الفعل ردود المدة ؛ وقصيرة ذاتيا محدودة

الحساسية من تاريخ لديهم الذين المرضى في التباين للوسائط الضائرة التفاعالت حدوث معدل يبلغ

التباين لوسط السابقة الفعل ردود من تاريخ لديهم الذين المرضى السكان. عامة لدى حدوثه معدل ضعف

تزداد التباين وسائط تجاه الحساسية أن يبدو ال ذلك ، ومع اآلخرين. المرضى من مرات بثالث عرضة أكثر

المتكررة.الفحوصات مع

الحقن ، بدء بعد دقائق 3 إلى 1 غضون في للحقن القابلة التباين لوسائط الضائرة التفاعالت معظم تظهر

متأخرة.تفاعالت تحدث قد ولكن

يكون الخطيرة الضائرة للتفاعالت المقدر اإلجمالي الحدوث فإن المستخدم ، التباين عامل عن النظر بغض

عدم أو القلبية ، المعاوضة عدم يحدث قد األخرى. باإلجراءات مقارنة الدموية األوعية تخطيط مع أعلى

أثناء القلب عضلة احتشاء أو القلب عضلة تروية نقص أو الصدرية ، الذبحة أو القلب ، ضربات انتظام

أقل بشكل الدم وديناميكا القلب تخطيط تشوهات تحدث األيسر. البطين وتصوير الدموية األوعية تصوير

الصوديوم.دياتريزوات وحقن ميجلومين دياتريزوات مع مقارنة ً OMNIPAQUEمع تواتراً

الجرعةفرط
الجهازين على رئيسي بشكل وتؤثر للحياة مهددة الزائدة للجرعة الضارة اآلثار زائدة. جرعة تحدث قد

الرئوي ، والنزيف والحماض ، القلب ، وبطء الزرقة ، األعراض: تشمل الدموية. واألوعية والقلب الرئوي

الحيوية ، الوظائف جميع دعم نحو الجرعة فرط عالج توجيه يتم القلبية. والسكتة والغيبوبة ، والتشنجات ،

األعراض.لعالج الفوري والتأسيس

24.2 هي  )الجسموزن من كيلوغرام لكل اليود من بالجرام ( OMNIPAQUEقيم LD50الوريد طريق عن

الجرذان.في 15.0 و الفئران في

عام- االستعمال وطريقة الجرعة
 OMNIPAQUEمن جرعة أقل استخدام يجب لألشعة ، المشعة التباين عوامل جميع مع الحال هو كما

تتطلب ال سلبي. فعل رد حدوث احتمال من أقل جرعة تقلل قد مناسب. تصور على للحصول ضرورية

الحجم مزيج تحديد يتم أن يجب . OMNIPAQUEلـ تركيز أعلى أو األقصى الحجم استخدام اإلجراءات معظم

وحجم الجسم ووزن العمر مثل عوامل مراعاة مع بعناية استخدامه سيتم الذي  OMNIPAQUEمن والتركيز

ودرجة المتوقع ، األمراض علم مثل األخرى العوامل مراعاة يجب الوعاء. داخل الدم تدفق ومعدل الوعاء

تؤثر التي المرض وعمليات فحصها ، سيتم التي المنطقة أو  )الهياكل(والهيكل المطلوب ، التعتيم ومدى

استخدامها.سيتم التي والتقنية والمعدات المريض ، على

يتم أن يجب تباين. وسائط على تحتوي التي الوعائية الحقن جميع في معقمة تقنية استخدام يجب

تقنيات استخدام يجب معقمة. معدات باستخدام معقمة ظروف في عبواتها من التباين عوامل سحب

الشديد الحذر توخي يجب منها ، التخلص يمكن ال معدات استخدام حالة في جراحي. إجراء أي مع معقمة

التطهير.عوامل بآثار المتبقي التلوث لمنع

20

4080358المرجعي: الرقم



الجسم حرارة درجة عند الحمراء تحت األشعة تشخيص عوامل محاليل استخدام فيه المرغوب من يكون قد

حقنها.عند

المحلول سمح متى اإلعطاء قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن المنتجات فحص يجب

عديم من الطبيعي النطاق وضمن واضحة كانت إذا فقط  OMNIPAQUEحلول استخدام يجب والحاوية.

تستخدمه.ال اللون ، في تغير أو جسيمات وجود حالة في الباهت. األصفر إلى اللون

واالستخدامالفردية االستطبابات
القلبطب
الدمويةالدورة تغييرات - العقاقير علم
الدموية األوعية لتخطيط البالغين عند مل   /مجم350 بتركيز  350OMNIPAQUE إلى يشار

.)االنتقائيالتاجية الشرايين وتصوير األبهر ، جذر وحقن البطين ، تصوير (

تصوير (القلبية األوعية تصوير أجل من األطفال في مل   /مجم350 بتركيز  350OMNIPAQUE إلى يشار

.)الجانبيةالشرايين ودراسات األوردة ، تصوير الرئوية ، الشرايين تصوير البطين ،

األوعية لتخطيط األطفال عند مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE إلى يشار

.)البطينتصوير (الدموية
إلى وعاد وضوحاً أقل االنقباضي الضغط في االنخفاض كان التاجي ، والحقن البطيني الحقن من كل بعد

وحقن ميجلومين بالدياتريزوات مقارنة ً 350OMNIPAQUE باستخدام سابق وقت في األساسية القيم

الصوديوم.دياتريزوات

و ميجلومين دياتريزوات حقن مع لوحظ مما أقل  QTفترة إطالة  350OMNIPAQUE أنتج

الصوديوم.دياتريزوات

كان والرئوي ، البطيني الشريان حقن بعد خاص بشكل ولكن المواقع ، جميع حقن بعد األطفال ، في

350 مع ملحوظ بشكل وضوحاً أقل واالنبساطي االنقباضي األوعية داخل الضغط من كل في االنخفاض

OMNIPAQUE  الصوديوم.دياتريزوات وحقن ميجلومين دياتريزوات مع مقارنة

بالدياتريزوات مقارنة ً RRالزمني للفاصل بكثير أقل تقصيراً  350OMNIPAQUE أنتج األطفال ، في

الصوديوم.دياتريزوات وحقن ميجلومين

أكثر التغييرات هذه كل تكون أن المحتمل فمن سريع ، تتابع في المتكرر الحقن إجراء تم إذا

.)واالدارةالجرعة انظر (وضوحاً.

احتياطات
الحيوية. للعالمات المستمرة المراقبة المستحسن من  ، 350OMNIPAQUE من كبيرة جرعات إعطاء أثناء

تفاقم احتمال بسبب القلب في قصور من يعانون الذين للمرضى كبيرة كميات إعطاء عند بالحذر ينصح

ضربات انتظام عدم إلى يؤدي قد ألنه الفور على الدم ضغط انخفاض تصحيح يجب مسبقاً. الموجودة الحالة

القلب.

أو األيمن البطين فشل من يعانون الذين المرضى في بالجرعة يتعلق فيما الخاصة العناية مراعاة يجب

التي الدموية الديناميكية التغيرات بسبب الرئوية الدموية األوعية تضيق أو الرئوي الدم ضغط ارتفاع

.)عامة- االحتياطات انظر (األيمن. القلب تدفق مجرى في الحقن بعد تحدث قد

أولئك التباين وسيط إعطاء أثناء ضائرة ألحداث التعرض من أكبر لخطر المعرضون األطفال مرضى يشمل قد

أو االحتقاني ، القلب قصور أو للحساسية ، المسببة المواد أو   /ولألدوية الحساسية أو الربو ، من يعانون الذين

شهراً.12 عن أعمارهم تقل الذين أولئك أو ديسيلتر   /مجم1.5 من أكبر المصل كرياتينين

السلبيةالفعل ردود
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وانخفاض  ٪)8(الصدرية الذبحة الدموية األوعية تصوير في الوعائي القلبي الجهاز تفاعالت تضمنت

العكسية: التفاعالت انظر (. ٪)1.0(القلب دقات انتظام وعدم  ٪)1.0(القلب وبطء  ٪)2.5(الدم ضغط

.)عام- األوعية داخل

االستعمالوطريقة الجرعة
تمييع من المتوقعة والدرجة تصويره ، المراد الهيكل حجم خالل من الحجم أو الفردية الجرعة تحديد يتم

في يؤخذ أن يجب ولكن البالغين ، لدى البسيطة االعتبارات من الوزن يعتبر الصمامات. وكفاءة الدم ،

اإلجمالية الجرعة من أهمية أكثر فردية حقنة كل حجم يعتبر الصغار. واألطفال الرضع عند االعتبار

تم فقد األبهر ، والشريان البطين تصوير في الحال هو كما كبيرة ، فردية أحجام إعطاء يتم عندما المستخدمة.

الحقن حجم المحتملة. الدموية االضطرابات بتراجع للسماح حقنة كل بين دقائق عدة بمرور السماح اقتراح

الحقن وأحجام البالغين عند الدموية األوعية تصوير إلجراءات  350OMNIPAQUE من به الموصى الفردي

األطفال عند األوعية تصوير إلجراءات  300OMNIPAQUE و  350OMNIPAQUE من بها الموصى المفردة

يلي:كما هي

البطينتصوير
هذا يتكرر قد مل. 60 إلى مل 30 من بنطاق مل 40 هو الفردي للحقن للبالغين المعتاد الحجم الكبار:

اإلجمالي الحجم يتجاوز أال يجب االنتقائي ، التاجية الشرايين بتصوير يقترن عندما الضرورة. حسب

.)جم87.5 (مل 250 المعطى
مع الجسم وزن من كجم   /مل1.25 هي  350OMNIPAQUE من المفرد للحقن المعتادة الجرعة األطفال:طب

المعتادة الفردي الحقن جرعة تبلغ  ، 300OMNIPAQUE لـ بالنسبة كجم.   /مل1.5 إلى كجم   /مل1.0 من نطاق

تتجاوز أال يجب متعددة ، حقن إعطاء عند كجم.   /مل2.0 إلى كجم   /مل1.5 من يتراوح بمدى كجم   /مل1.75

إجمالي إلى يصل ما أو  350OMNIPAQUE من مل 250 اإلجمالي الحجم حتى كجم   /مل5 اإلجمالية الجرعة

.300OMNIPAQUE من مل 291 حجم

االنتقائيالتاجية الشرايين تصوير
لكل  )مل14 إلى مل 3 من (مل 5 هو األيسر أو األيمن التاجي الشريان لتصوير للبالغين المعتاد الحجم

حقنة.

بمفردهمااستخدامهما عند والقوس األبهر جذر دراسة

مل.75 إلى مل 20 من نطاق مع مل ، 50 هو للبالغين المعتاد الفردي الحقن حجم

الرئويةاألوعية تصوير
350.أومنيباك من كغ   /مل1.0 هي المفرد للحقن المعتادة الجرعة األطفال:طب

القلبية األوعية تصوير إجراءات بين الجمع
متعددةإجراءات

واحد شعاعي فحص خالل المستهدفة واألعضاء المتعددة الدموية األوعية أنظمة تصور يمكن الكبار:

للمريض.

حقناً تتطلب التي األوعية تصوير إجراءات في جيداً  350OMNIPAQUE من كبيرة جرعات تحمل تم

متعددة.

.)جم87.5 (مل   /مجم350 من مل 250 المتعددة لإلجراءات األقصى اإلجمالي الحجم يتجاوز أال يجب

شعاعي فحص خالل المستهدفة واألعضاء المتعددة الدموية األوعية أنظمة تصور يمكن األطفال:طب

للمريض.واحد
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الحجم حتى كجم   /مل5.0 المتعدد الحقن إلجراءات اإلجمالية للجرعة األقصى الحد يتجاوز أال يجب

300 من مل 291 اإلجمالي الحجم حتى كجم   /مل6.0 أو  350OMNIPAQUE من مل 250 اإلجمالي

OMNIPAQUE.

300 بتركيز  300OMNIPAQUE إلى يشُار  االنتقائيالبصري الشرياني والتصوير الشرياني التصوير

mL/  mgI  350 وOMNIPAQUE  350 بتركيزmL/  mgI  األبهر تصوير في لالستخدام البالغين عند

الصاعد األورطي والشريان األبهر القوس دراسات ذلك في بما االنتقائي الحشوية الشرايين وتصوير

.)والطحالالكبد الكلى ، المساريقية ، البطنية ،  الشرايين (وفروعه البطني األورطي والشريان

في بما األبهر تصوير في لالستخدام األطفال عند مل   /مجم350 بتركيز  350OMNIPAQUE إلى يشار

والنازل.الصاعد األبهر والشريان األبهر وقوس األبهر جذر دراسات ذلك

احتياطات
تشنج حدوث في األبهر تصوير يتسبب أن احتمالية تزداد األبهر ، في الدموية الدورة تباطؤ ظروف ظل في

الشلل ذلك في بما األحيان ، بعض في خطيرة عصبية مضاعفات حدوث عن أيضاً اإلبالغ تم عضلي.

الفخذي ، الشريان وانسداد الحرقفي ، األورطي الشريان انسداد من يعانون الذين المرضى في النصفي ،

األوعية مقابض وحقن النخاعي ، والتخدير الدم ، ضغط وارتفاع الدم ، ضغط وانخفاض البطني ، والضغط

عند للوسيط المتكررة الحقن وعدد والحجم التركيز على الحفاظ يجب المرضى ، هؤالء في التباين. لزيادة

بعناية.القسطرة وطرف المريض موضع مراقبة يجب الحقن. بين مناسبة فترات مع األدنى الحد

زاللية بيلة إلى أعراض ، وجود عدم حالة في حتى الكلوي ، الشريان إلى األبهر من كبيرة جرعة دخول يؤدي قد

انظر (للوظيفة. والكاملة السريعة العودة ذلك يتبع ما عادة واليوريا. الكرياتينين نسبة وارتفاع دموية وبيلة

.)عامة- االحتياطات

السلبيةالفعل ردود
- العكسية والتفاعالت العامة ، - الدموية األوعية داخل العكسية التفاعالت العكسية: التفاعالت انظر

القلبية.األوعية تصوير

االستعمالوطريقة الجرعة
مل 60 إلى 30 و األورطي ، للشريان مل 80 إلى مل 50 هو مفردة كحقنة للبالغين المعتاد الحجم الكبار:

يمكن الكلوية. للشرايين مل 15 إلى مل 5 و والمساريقية ، البطنية الشرايين ذلك في بما الرئيسية للفروع

300 من مل 291 اإلجمالي الحجم يتجاوز أال يجب ولكن ذلك ، تحديد تم إذا المتكرر الحقن إجراء

OMNIPAQUE  350 من مل 250 أوOMNIPAQUE ) 87.5جم(.
مل5.0 تتجاوز أال ويجب 350 أومنيباك من كغ   /مل1.0 هي المعتادة المفرد الحقن جرعة األطفال:طب

350.أومنيباك من مل 250 اإلجمالي الحجم حتى كغ   /

الدماغيةالشرايين تصوير
الشرايين تصوير في لالستخدام البالغين عند مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE إلى يشار

الدماغية.

من أقل الدماغية الشرايين تصوير في  300OMNIPAQUE استخدام نتيجة واالحمرار األلم درجة

التباين.وسائط من للعديد المماثلة الحقن مع تظهر التي تلك

المرض حاالت مع يتفق بما مناسب بشكل مستعدين المرضى يكون أن يجب الدماغية ، الشرايين تصوير في

بها.المشتبه أو الموجودة

احتياطات
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من يعانون الذين والمرضى المسنين ، المرضى عند شديد بحذر الدماغية الشرايين تصوير إجراء يجب

الدماغي واالنسداد الحاد ، الشرياني الدم ضغط وارتفاع المتقدم ، الشرايين وتصلب سيئة ، سريرية حالة

القلبية.المعاوضة وإزالة الحديث ، الوريدي الخثار أو

تفاعالت عن بحثاً المريض مراقبة يجب السريع ، الحقن طريق عن التباين وسيط إعطاء يتم ألنه نظراً

.)عامة- االحتياطات انظر (فيها. مرغوب غير

السلبيةالفعل ردود
عصبية بمضاعفات الماء في للذوبان القابلة التباين وسائط باستخدام الدماغية الشرايين تصوير ارتبط

الورم مثل الرؤية في خفيفة واضطرابات عابر ، جزئي وشلل والنعاس ، النوبات ، ذلك في بما مؤقتة

أقل.أو واحدة ثانية لمدة الضوئية

(والصداع  ٪)15(الضوئية األورام الدماغية الشرايين تصوير في المركزي العصبي الجهاز تفاعالت تضمنت
.)عام- األوعية داخل العكسية: التفاعالت انظر (. ٪)4.5(واأللم  ٪)5.5

االستعمالوطريقة الجرعة
6 (الشائع السباتي الشريان التالية: باألحجام الدماغية الشرايين لتصوير  300OMNIPAQUE باستخدام يوصى

 ، )مل9 إلى مل 6 (الخارجي السباتي الشريان  ، )مل10 إلى مل 8 (الداخلي السباتي الشريان  ، )مل12 إلى مل

.)مل10 إلى مل  )مل12 إلى مل 6 (الفقري والشريان

التباينعلى المحسنّ المقطعي التصوير
و مل ،   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE و مل ،   /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE إلى يشُار

350OMNIPAQUE  للتصوير المحسنّ الوريدي التباين في الستخدامها البالغين عند مل   /مجم350 بتركيز

التسريب.أو السريع الحقن تقنية بواسطة والجسم للرأس المقطعي

عند مل   /ملجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE و مل   /ملجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE إلى يشار

للبول.السريع الحقن طريق عن للرأس المقطعي للتصوير المحسنّ الوريدي التباين في الستخدامها األطفال

المقطعيةباألشعة الرأس مسح
تصورها يتم لم ربما التي الدماغ مناطق في التشخيص دقة تعريف إلعادة  OMNIPAQUEاستخدام يمكن

مرُض.ٍبشكل

األورام
في بما الدبقية األورام مثل: الخبيثة األورام بعض ومدى وجود في للتحقيق مفيداً  OMNIPAQUEيكون قد

واألورام التغصن قليلة الدبقية واألورام النجمية واألورام الدبقية األرومية واألورام الخبيثة الدبقية األورام ذلك

واألورام العصبية واألورام السحائية واألورام النخاعية األرومية واألورام العصبية البطانية واألورام العقدية

في للتحقيق التباين تحسين فائدة إثبات يتم لم الكظرية. الغدة وأورام النخامية الغدة وأورام الصنوبرية

المتكلسة ، اآلفات في االرتشاحي. أو الدرجة المنخفض الدبقي الورم حاالت وفي للقضيب الخلفي الفضاء

الطبقة عتامة عن نتج تحسنها. عدم أو انخفاضاً األورام تظهر قد العالج ، بعد للتعزيز. أقل احتمال هناك

طبيعية.كانت التي الدراسات من عدد في كاذب إيجابي تشخيص التباين وسائط إعطاء بعد السفلية

الورميةغير الظروف
الدماغي االحتشاء تصور يمكن الورمية. غير اآلفات صورة تحسين في مفيداً  OMNIPAQUEيكون قد

إذا الدماغي االحتشاء حاالت بعض حجب يتم حين في التباين ، تحسين مع أفضل بشكل األخير للظهور

باليودالمعالجة التباين وسائط استخدام نتائج التباين. وسيط استخدام تم
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أربعة إلى أسبوع من دراستها تمت التي الدماغي االحتشاء حاالت من المائة في 60 حوالي في تعزيز في

األعراض.بداية من أسابيع

الوريدية الشريانية التشوهات ستظهر التباين. وسيط إعطاء بعد النشطة العدوى مواقع تحسين أيضاً يمكن

على التعزيز يعتمد أن المحتمل من الوعائية ، اآلفات لهذه بالنسبة التباين. تعزيز الدموية األوعية وتمدد

تعزيز المتني النسيج داخل والنزيف الدموية األورام تظهر ما نادرا المنتشر. الدم تجمع في اليود محتوى

قد واضح ، سريري تفسير لها يوجد ال والتي المتني ، النسيج داخل الجلطة حاالت في ذلك ، ومع التباين.

مرتبط.وريدي شرياني تشوه حدوث احتمال استبعاد في مفيدة التباين وسائط إدارة تكون

للجسدالمقطعي التصوير
في وتقييمها اآلفات عن للكشف المحوسبة المقطعية الصور تحسين في مفيداً  OMNIPAQUEيكون قد

الصفاق.خلف والفضاء البطن وتجويف والحوض والمنصف األورطي والشريان والكلى والبنكرياس الكبد

هذه في اآلفات بعض تشخيص تحديد في مفيداً  OMNIPAQUEباستخدام المقطعي التصوير تحسين يكون قد

يسمح قد أخرى ، حاالت في وحده. المحوسب المقطعي التصوير باستخدام ممكن هو مما أكبر ضمان مع المواقع

يساعد قد أو  )الورمتمدد أي (وحده المحوسب المقطعي التصوير باستخدام ترُى ال التي اآلفات بتصور التباين عامل

.)البنكرياسكيس أي (المعزز غير المحوسب المقطعي التصوير مع تظهر التي المشبوهة اآلفات تحديد في

المقطعي التصوير في الوريد إلى باإلضافة الفم طريق عن  OMNIPAQUEاستخدام بخصوص معلومات على للحصول

الفم.طريق عن االستخدام - واالستخدام الفردية االستطبابات انظر للبطن ، المحوسب

احتياطات
عامة.- التحذيرات انظر

السلبيةالفعل ردود
غير باألمر ليس المعتدل بالدفء العابر اإلحساس فإن التباين ، لوسط األوعية داخل الحقن بعد مباشرة

األوعية داخل العكسية: التفاعالت انظر (األيونية. الوسائط مع منه  OMNIPAQUEمع أقل الدفء المعتاد.

.)عام-

االستعمالوطريقة الجرعة
المستخدمة.التصوير وتقنية المعدات على المطلوبان والحجم التركيز يعتمد

 )OMNIPAQUE )iohexolالحقن
يلي:كما هي النقيض على المحوسب المقطعي التصوير في للبالغين باستخدامها الموصى الجرعة

الرأستصوير

الحقن:طريق عن

80  )مل  /مجم300 ( 300OMNIPAQUE من  )جم45 إلى جم 21 (مل 150 إلى مل 70

)مل  /مجم350 ( 350OMNIPAQUE من  )جم28 (مل

طريق عن  )مل  /مجم240 ( 240OMNIPAQUE من  )جم60 إلى ج 29 (مل 250 إلى مل 120 الرأس تصوير

التسريب:

الجسمتصوير

الحقن:طريق عن

60  )مل  /ملغ300 (300 أومنيباك من  )غم60 إلى غم 15 (مل 200 إلى مل 50

)مل  /ملغ350 (350 أومنيباك من  )غم35 إلى غم 21 (مل 100 إلى مل
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كغ   /مل1.0 من النقيض على للرأس المحسنّ المقطعي التصوير في لألطفال باستخدامها الموصى الجرعة

تجاوز الضروري من يكون أن ينبغي ال . 300OMNIPAQUE أو  240OMNIPAQUE لـ كغ   /مل2.0 إلى

.300OMNIPAQUE مع غي 35 أو  240OMNIPAQUE مع غي 28 من للجرعة األقصى الحد
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الوريديالحقن طريق عن الرقمي الشعاعي التصوير

الدموية األوعية تصوير في الستخدامها البالغين عند مل   /مجم350 بتركيز  350OMNIPAQUE إلى يشار

المحيطية.واألوعية والكلى والبطن والرقبة الرأس ألوعية  )(IVDSAالوريد طريق عن الرقمي بالطرح

التباين لوسائط الوريدي اإلعطاء بعد التشخيصية الجودة ذات الشرايين مخططات على الحصول يمكن

هذه باستخدام لإلعطاء الوريدي الطريق يتميز الحاسوبي. التصوير وتحسين الرقمي الطرح تقنيات باستخدام

الوريد في الجرعة تعُطى للوسيط. المقابل االنتقائي القسطرة وضع من توغال ًأقل بكونه التقنيات

عن أحياناً ولكن الميكانيكي الحقن طريق عن عادة ًاأليمن ، األذين أو العلوي األجوف الوريد أو المحيطي ،

فروعه ومعظم األورطي والشريان البطينين لتصور التقنية هذه استخدام تم السريع. اليدوي الحقن طريق

الهضمية ، واالضطرابات والكلى ، والفقرات ، والدماغ ، السباتي ، الشريان ذلك في بما الكبيرة ،

يحدث حتى ممكن الهياكل لهذه الشعاعي التصور لألطراف. الرئيسية المحيطية واألوعية والمساريقي ،

كبير.دموي تمييع

التصوير باستخدام الشرايين تصور لتوفير سريعة كبلعة الوريد طريق عن  350OMNIPAQUE حقن يمكن

صوراً  350OMNIPAQUE قدم ضرورية. الجراحية اإلجراءات قبل ما أدوية تعتبر ال للطرح. الرقمي الشعاعي

حركة إلى الشرايين تصور ضعف يعُزى الحاالت ، بعض في المرضى. من 95٪ حوالي في للشرايين شعاعية

  /وبالحرارة العام اإلحساس (المريض انزعاج يكون الدموية. األوعية في التحمل جيد 350 أومنيباك المريض.

األخرى.التباين وسائط من العديد مع عليه هو مما أقل الحقن بعد  )األلمأو

احتياطات
الطرفية األوردة في تمزق يحدث أن يمكن عال ٍ، ضغط تحت ميكانيكياً عادة ًيعُطى التباين وسيط ألن نظراً

وراء قريب بشكل مترابطة الوريد في قسطرة استخدام طريق عن ذلك تجنب يمكن أنه اقترح وقد األصغر.

الوريد استخدام يتم األحيان بعض في العلوي. األجوف الوريد في األمامي ، الوريد حالة في أو ، أكبر روافد

.)عامة- االحتياطات انظر (الفخذي.

السلبيةالفعل ردود
٪  )و ٪)16 (عابرة  PVCsالرقمي الشرايين تصوير في الدموية واألوعية القلب نظام تفاعالت تضمنت

PACs )6.5 .) عام- األوعية داخل العكسية: التفاعالت انظر(.

االستعمالوطريقة الجرعة
350 محلول من مل 50 إلى مل 30 هو الوريدية الرقمية للتقنية  350OMNIPAQUE لـ المعتاد الحقن حجم

حجم يعتمد ضغط. حاقن باستخدام ثانية   /مل30 إلى 7.5 عند بلعة شكل على هذا إعطاء يتم مل.   /ملجم

المستخدمة.والتقنية المعدات نوع على أساسي بشكل الحقن ومعدل

87.5 (مل 250 يتجاوز ال إجمالي حجم حتى أكثر ، أو حقن ثالث إلى حاجة هناك تكون قد األحيان من كثير في

.)جم

الشرايينإدارة
الرقمي بالطرح الدموية األوعية تصوير في لالستخدام مل   /مجم140 بتركيز  140OMNIPAQUE إلى يشار

بمزايا الشرايين داخل اإلعطاء مسار يتميز والطرفية. الكلوية واألوعية والبطن والرقبة للرأس الشرايين داخل

لإلعطاء. الوريدي بالطريق مقارنة أقل دموي تمييع لوجود نظراً التباين عامل من أقل إجمالية بجرعة السماح

داخل بعد أفضل تباين تحسين القلبي النتاج ضعف من يعانون الذين المرضى لدى يكون أن المتوقع من

الشرايين
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لتسهيل التباين عامل من أعلى تركيز إلى حاجة هناك تكون قد الوريد. طريق عن باإلعطاء مقارنة اإلدارة

التنظيرية.السيطرة تحت القسطرة وضع

احتياطات
- االحتياطات انظر (األصغر. الطرفية الشرايين تمزق في الشرايين داخل الضغط عالية الحقن تتسبب قد

.)عامة

السلبيةالفعل ردود
التروية نقص نوبات الشرايين داخل الدموية األوعية تصوير في المركزي العصبي الجهاز تفاعالت تتضمن

لفحص خضعوا الذين العالية الخطورة ذوي المرضى في هذه حدثت . ٪)1.6(دماغي واحتشاء  ٪)1.6(العابرة

6.3٪ في الصداع حدث  .)عام- العكسية التفاعالت انظر (مؤكدة. غير التباين وسيط مع العالقة وكانت دماغي

دماغية.لفحوصات خضعوا وجميعهم المرضى ، من

االستعمالوطريقة الجرعة
140 من الشرايين داخل أكثر أو واحدة حقنة إلعطاء اليدوي أو الميكانيكي الحقن استخدام يمكن

OMNIPAQUE . األوعية ومنطقة المستخدمة والتقنية المعدات نوع على الحقن ومعدل حجم سيعتمد

.140OMNIPAQUE مع للحقن التالية والمعدالت األحجام استخدام تم تصورها. المراد الدموية

الحقن  /الحجم

)مل(
20-45

5-10

9-20

4-10

6-12

8-25

الحقنمعدل

)ثانية  /مل(
8-20

3-6

3-6

2-8

3-6

3-10

الشرايين

األبهر

السباتيالشريان

فخذي

الفقريالعمود

كلوي

(األورطي للشريان األخرى الفروع
اإلبط ، الترقوة ، تحت تشمل

)والحرقفيالالنومينات ،

العينحول الدم تصوير
عند مل   /مجم350 بتركيز  350OMNIPAQUE أو مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE إلى يشار

أو مل   /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE إلى يشار المحيطية. الشرايين تصوير في لالستخدام البالغين

300OMNIPAQUE  المحيطي.الوريدي التصوير في لالستخدام البالغين عند مل   /مجم300 بتركيز

أثناء المريض انزعاج يكون ضروريا. يعتبر ال التخدير االستخدام. قبل المهدئة األدوية استخدام يمكن

األخرى. التباين وسائط بمختلف الحقن بعد الراحة بعدم الشعور من بكثير أقل مباشرة وبعده الحقن

للغاية.معتاد غير أمر الشديد إلى المعتدل االنزعاج

احتياطات
أو المسد ، الخثاري الوريد التهاب حاالت في حقنه. المراد الشريان في موجوداً النبض يكون أن يجب

(حال. كل على شديد ، بحذر األوعية تصوير إجراء يجب الحاد ، التروية بنقص المرتبطة الصاعدة العدوى
.)عامة- االحتياطات انظر
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السلبيةالفعل ردود
اإلجراء.مع يتعارض لم هذا مباشرة. الحقن بعد معتدل بدفء عابر إحساس المعتاد من

بعد قصيرة لفترة واستمر خفيفاً عادة هذا كان 21٪. الساق آالم حدوث نسبة كانت الوريدي التصوير في

.)عام- األوعية داخل العكسية: التفاعالت انظر (الحقن.

االستعمالوطريقة الجرعة
وحالة حجم وعلى المحقونة لألوعية المرضية والحالة التدفق ومعدل الحجم على المطلوب الحجم سيعتمد

المستخدمة.التصوير تقنية إلى باإلضافة المريض ،

يلي:كما هي المحيطية األوعية تصوير في باستخدامها الموصى الجرعة

 )مل  /مجم350OMNIPAQUE ) 350 من مل 70 إلى مل 20الفخذي:األورطي الشريان جريان
)مل  /مجم300OMNIPAQUE ) 300 من مل 90 إلى مل 30

(االنتقائية: الشرايين مخططات
)الحرقفي  /الفخذ

 )مل  /مجم350OMNIPAQUE ) 350 من مل 30 إلى مل 10
)مل  /مجم300OMNIPAQUE ) 300 من مل 60 إلى مل 10

 )مل  /مجم240 ( 240OMNIPAQUE من مل 150 إلى مل 20:)ساقلكل (الوريد تصوير
)مل  /مجم300OMNIPAQUE ) 300 من مل 100 إلى مل 40

االستخراجيةالبولية المسالك جراحة

مل   /مجم350 بتركيز  350OMNIPAQUE أو مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE إلى يشار

للمسالك التشخيصي التباين لتوفير البولي الجهاز إلخراج البولي الجهاز تصوير في البالغين عند لالستخدام

البولية.

(البولي. الجهاز تصوير أجل من األطفال عند مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE إلى يشار
.)واإلحليلالمثانة تفريغ حول معلومات على للحصول الثالث القسم انظر

الدموية.األوعية داخل - السريرية الصيدلة انظر البالغين ، عند لإلفراز الدوائية للحرائك

احتياطات
مرضى أو السكري مرضى أو الصغار األطفال أو الرضع أو السن كبار عند التحضيري بالتجفاف ينصح ال

النخاعي.بالورم إصابتهم في يشتبه الذين المرضى في أو آزوتيميا

أولئك التباين وسيط إعطاء أثناء ضائرة ألحداث التعرض من أكبر لخطر المعرضون األطفال مرضى يشمل قد

أو االحتقاني ، القلب قصور أو للحساسية ، المسببة المواد أو   /ولألدوية الحساسية أو الربو ، من يعانون الذين

شهراً.12 عن أعمارهم تقل الذين أولئك أو ديسيلتر   /مجم1.5 من أكبر المصل كرياتينين

تصوير تكرار قبل مناسبة فترة تنقضي أن المستحسن فمن البول ، لتكوين مؤقت لقمع احتمال لوجود نظراً

انظر (الكلى. وظائف في ثنائي أو أحادي انخفاض من يعانون الذين المرضى في خاصة البولي ، الجهاز

.)عامة- االحتياطات

السلبيةالفعل ردود
عام.- األوعية داخل العكسية: التفاعالت انظر

االستعمالوطريقة الجرعة
وظائف من يعانون الذين المرضى في اإلخراج لجهاز تشخيصية عتامة أنتجت الجسم وزن .من الكبار:

350 200 من تتراوح بجرعات  350kg/  mgI إلى الجسم وزن من  kg/  mgIالطبيعية الكلى

OMNIPAQUE  300 وOMNIPAQUE
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األطفالطب

البوليالجهاز تصوير
الجسم وزن من كجم   /مل3.0 إلى كجم   /مل0.5 من تتراوح بجرعات  300OMNIPAQUE عن ينتج

كجم.   /مل1.5 إلى كجم   /مل1.0 هي لألطفال المعتادة الجرعة اإلخراجي. الجهاز في تشخيصية عتامة

الجرعة إجمالي يتجاوز أال يجب الجسم. ووزن العمر مع يتناسب بما واألطفال الرضع جرعة إعطاء يجب

كغ.  /مل3 المعطاة

الثالثالقسم
الجسمتجويف   /OraIاستخدام - السريرية الصيدلة

منه التخلص ويتم المحيطة األنسجة في المحقون  iohexolامتصاص يتم الجسم ، تجاويف لمعظم بالنسبة

تتضمن األوعية. داخل - السريرية الصيدلة الثاني ، القسم في سابقاً موضح هو كما واألمعاء الكلى طريق عن

لوسط تقريباً الفوري التصريف  )واإلحليلالمثانة تفريغ (والمثانة  )والبوقالرحم تصوير (الرحم فحوصات

الشعاعي.التصوير إجراء من االنتهاء عند التجويف من التباين

الطبيعي. الهضمي الجهاز من للغاية سيئ بشكل الفم طريق عن تناوله يتم الذي  iohexolامتصاص يتم

وجود حالة في الكمية هذه تزيد قد الكلى. طريق عن تفرز الفموية الجرعة من المائة في 0.5 إلى 0.1 فقط

حدوث حالة في بسهولة امتصاصه ويتم التحمل جيد  Iohexolاألمعاء. في انسداد أو األمعاء في ثقب

البريتوني.التجويف في تسرب

البنكرياسية والقنوات البريتوني والفتق فالوب وقناتي والرحم المشتركة الفراغات تصور تحقيق يمكن

يضمن دراستها. المراد المنطقة في التباين لوسط المباشر الحقن طريق عن والمثانة الصفراوية والقنوات

الفم طريق عن تناوله يتم الذي  OMNIPAQUEينتج التشخيص. كثافة المناسبة اليود تركيزات استخدام

كبريتات استخدام منع يتم عندما خاص بشكل مفيداً  OMNIPAQUEيعد الهضمي. للجهاز جيداً تصوراً

يكون الذين أولئك أو األمعاء بانثقاب إصابتهم في يشتبه الذين المرضى في الحال هو كما الباريوم

ممكناً.أمراً التباين وسيط استنشاق

واالستخدام ،االستطبابات
الجسمتجويف   /الفماستخدام - عام

1.8 من تتراوح أوزموليات على  350OMNIPAQUE و  300OMNIPAQUE و  240OMNIPAQUE تحتوي

االستخدام.ظروف ظل في التوتر مفرطة وتكون  ء)ماكجم   /أسمولملي 285 (البالزما من تقريباً مرة 3.0 إلى

للجهاز المار الفموي والفحص المفاصل تصوير أجل من للبالغين  350OMNIPAQUE إلى يشار الكبار:

الهضمي.

 240OMNIPAQUE إلى يشار الرحم. وتصوير المفاصل لتصوير البالغين في  300OMNIPAQUE إلى يشار

والبنكرياس الصفراوية القنوات وتصوير بالمنظار الوراثي البنكرياس وتصوير المفاصل لتصوير البالغين في

 /9mL إلى  6mL/  mgI من تركيزات إلى المخفف  OMNIPAQUEإلى يشُار والبوق. الرحم وتصوير والفتق
mgI  300 مع بالتزامن الفم طريق عنOMNIPAQUE  عند الوريد طريق عن مل   /مجم300 بتركيز

األطفال في  300OMNIPAQUE إلى يشار أطفال: للبطن.المحسنّ المقطعي التصوير أجل من البالغين

الهضمي.الجهاز لفحص

في  180OMNIPAQUE إلى يشار الهضمي. الجهاز لفحص األطفال عند  240OMNIPAQUE إلى يشار

إلى  50mL/  mgI من تركيزات إلى المخفف  OMNIPAQUEإلى يشُار الهضمي. الجهاز لفحص األطفال

100mL/  mgI  واإلحليل.المثانة إلفراغ األطفال عند

مجم9 من تركيزات إلى المخفف  240OMNIPAQUE أو مل   /مجم240 بتركيز  300OMNIPAQUE عند

OMNIPAQUEمع بالتزامن الفم طريق عن تدار مل   /مجم21 إلى مل   /
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التصوير من النقيض على لالستخدام األطفال عند الوريد طريق عن مل   /مجم300 تركيز إلى يشار

للبطن.المحوسب المقطعي

موانع
.iohexolل المعروفة الحساسية فرط من يعانون الذين للمرضى أومنيباك تدار أن ينبغي ال

عامةتحذيرات
عامة.- التحذيرات الثاني ، القسم انظر

عامةاحتياطات
عامة.احتياطات الثاني ، القسم انظر

كانت إذا والتي ، األمعاء إلى السوائل الفم طريق عن تناولها يتم التي التوتر مفرطة التباين وسائط تسحب

يؤدي قد الصغار ، واألطفال الرضع عند وبالمثل ، الدم. حجم نقص إلى تؤدي أن يمكن كافية ، بدرجة شديدة

بالصدمة شبيهة حالة إلحداث كافيا ًالبالزما سوائل فقد يكون قد الدم. حجم نقص إلى اإلسهال حدوث

أي في الدنف مرضى السن ، كبار على خاص بشكل ينطبق هذا خطيرة. تكون قد عالجها ، يتم لم إذا والتي ،

الصغار.واألطفال الرضع وكذلك عمر

الجسم  /الفمطريق عن العكسية: التفاعالت

عام- التجويف استخدام

الجسمتجاويف

الجسم لتجويف مختلفة فحوصات إلجراء بالغاً مريضاً 285 شملت التي للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في

واألوعية القلب نظام  التالية.السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم 350 ، و 300 و  240OMNIPAQUE باستخدام

الدموية

 ≤حدوث يوجد ال 1٪:  >اإلصابة
الجهاز  الدمضغط ارتفاع ٪1:

العصبي

٪)26(ألم 1٪:  >اإلصابة
دوار ، رعشة ، بتوعك ، شعور حرقة ، عضلي ، ضعف حمى ، نعاس ، صداع ، 1٪:  ≤الحدوث نسبة

إغماء

التنفسيالجهاز

أحدال

 >اإلصابة الهضميالجهاز
شيءال ٪1:

الجلد  بطنيضغط قيء ، غثيان ، إسهال ، البطن ، انتفاخ 1٪:  ≤الحدوث نسبة

والمالحق

 ≤حدوث  ٪)7(حرارة  ، ٪)22(تورم 1٪:  >اإلصابة
الحقنموقع في دموي ورم ٪1:

وكانت المفاصل تصوير بعد تقريباً حصري بشكل والتورم ، األلم شيوعاً ، األكثر التفاعالت عن اإلبالغ تم

حصري بشكل الهضمي الجهاز تفاعالت عن اإلبالغ تم التباين. وسيط من بدال ًباإلجراء عام بشكل مرتبطة

يمكن التي السلبية الفعل ردود حول إضافية معلومات على للحصول الشفوية. المرور فحوصات بعد تقريباً

حول معلومات على للحصول واالستخدام. الفردية المؤشرات انظر محددة ، إجراءات خالل من توقعها

الدموية األوعية داخل العكسية: التفاعالت الثاني ، القسم انظر التباين ، لوسائط العامة العكسية التفاعالت

عام.-

51 في  VCUإلجراءات  OMNIPAQUEباستخدام مرتبطة سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ يتم لم

دراستهم.تمت الذين األطفال من مريضاً

الفمطريق عن استخدام
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العكسية.التفاعالت - الفموي االستخدام واالستخدام: الفردية االستطبابات انظر

الجرعةفرط
الزائدة.الجرعة الثاني ، القسم أيضاً انظر

في للبالغين الفموي التمريري للفحص مل   /مجم350 بتركيز  350OMNIPAQUE من بها الموصى الجرعة

350 من مل 150 إعطاء تم األولى ، المرحلة دراسة في مل. 100 إلى مل 50 هي الهضمي الجهاز

OMNIPAQUE  11من 10 (91٪ اإلسهال حدوث نسبة كانت األصحاء. الذكور من 11 إلى الفم طريق عن( 
حدوثها أن إال وعابرة ، خفيفة كانت األحداث هذه كل أن من الرغم على . )11من 3 (27٪ البطنية والتقلصات

من األكبر الكميات أن االكتشاف هذا من يتضح بها. الموصى الجرعات في لوحظ ما ضعف من أكثر كان

يؤدي قد مما األمعاء ، في التناضحي الحمل من تزيد  ، OMNIPAQUEمثل التوتر ، مفرطة التباين وسائط

للسوائل.أكبر تحوالت إلى

الجرعة الثاني ، القسم انظر  عام- االستعمال وطريقة الجرعة

عام.- واالدارة

واالستخدامالفردية االستطبابات
الفمطريق عن استخدام

التمريري الفحص في الستخدامه البالغين عند مل   /مجم350 بتركيز  350OMNIPAQUE إلى يشار الكبار:

الهضمي.للجهاز الفموي

الفم طريق عن  9mL/  mgI إلى  6mL/  mgI من تركيزات إلى المخفف  OMNIPAQUEإلى يشُار

على لالستخدام البالغين عند الوريد طريق عن مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE مع بالتزامن

باإلضافة الفم طريق عن المخفف  OMNIPAQUEيكون قد للبطن. المحسنّ المقطعي التصوير من النقيض

واألعضاء لألمعاء الطبيعية الحلقات بين كافياً ترسيماً المعزز غير التصوير يوفر ال عندما مفيداً الوريد إلى

فيها.المشتبه األمراض مناطق أو المجاورة

األطفال عند المستقيم أو الفم طريق عن مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE إلى يشار أطفال:

الهضمي.الجهاز فحص في الستخدامها

األطفال عند المستقيم أو الفم طريق عن مل   /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE إلى يشار

الهضمي.الجهاز فحص في الستخدامها

األطفال عند المستقيم أو الفم طريق عن مل   /مجم180 بتركيز  180OMNIPAQUE إلى يشار

الهضمي.الجهاز فحص في الستخدامها

طريق عن تناوله يتم مل   /مجم21 إلى مل   /مجم9 من تركيزات إلى المخفف  OMNIPAQUEإلى يشُار

  /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE أو مل   /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE مع بالتزامن الفم

للبطن.المحسن المقطعي التصوير الوريد. طريق عن مل

احتياطات
عامة.- التحذيرات انظر

السلبيةالفعل ردود
عالية تركيزات تناول عند خاصة ًعابر خفيف بإسهال الفم طريق عن  OMNIPAQUEتناول يرتبط ما غالباً

طريق عن  OMNIPAQUEتناول بعد المعتدل واإلسهال والقيء الغثيان عن أيضاً اإلبالغ تم كبيرة. وكميات

التباين وسيط باستخدام المحوسب المقطعي التصوير لفحوصات بالنسبة تكراراً. أقل بشكل ولكن الفم ،

الوريد في بالحقن الضائرة األحداث ترتبط أن المرجح فمن الوريد ، إلى باإلضافة الفم طريق عن المخفف

الوريدي.بالحقن ارتباطها من أكثر
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باليود المعالجة الوسائط مع تحدث قد التي التأقية أو الخطيرة التفاعالت أن إلى اإلشارة وتجدر شفهي. حل

التي للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في الكبار: أخرى.بطرق اإلعطاء بعد ممكنة الدموية األوعية داخل

اإلبالغ تم  ، 350OMNIPAQUE باستخدام الفم طريق عن الهضمي الجهاز لفحص بالغاً مريضاً 54 شملت

وانتفاخ  ٪) 7(البطن آالم  ، ٪)11(القيء  ، ٪)15(الغثيان  ، ٪)42(اإلسهال التالية: السلبية الفعل ردود عن

.٪)2(والصداع  ٪)2(البطن

طريق عن المحوسب المقطعي التصوير لفحص بالغاً مريضاً 44 شملت التي للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في

تقرير على الضائرة التفاعالت اقتصرت  ، 300OMNIPAQUE باستخدام الهضمي الجهاز في الوريد إلى باإلضافة الفم

.٪)2(القيء عن واحد

الجهاز لفحص األطفال من مريضاً 58 شملت التي للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في أطفال:

(قيء  ، ٪)36(إسهال التالية: الضائرة التفاعالت عن اإلبالغ تم مل ،   /مجم300 و 180 بتركيزات الهضمي
الدراسات في . ٪)2(شرى  ، ٪)2(البطن في آالم  ، ٪)2(الدم ضغط انخفاض  ، ٪)5(حمى  ، ٪)5(غثيان  ، ٪)9

اإلشعاعي.التباين عامل وجرعة تركيز في زيادة مع اإلسهال وشدة تواتر في زيادة لوحظ السريرية

المحوسب المقطعي التصوير لفحص األطفال من مريضاً 69 شملت التي للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في

 ، 300OMNIPAQUE و  240OMNIPAQUE باستخدام الهضمي الجهاز في الوريد إلى باإلضافة الفم طريق عن

.٪)1.4(القيء عن واحد تقرير على الضائرة التفاعالت اقتصرت

االستعمالوطريقة الجرعة
الفموي للفحص مل   /مجم350 بتركيز المخفف غير  350OMNIPAQUE من بها الموصى الجرعة الكبار:

المريض.وحجم الفحص طبيعة حسب مل 100 إلى مل 50 هي البالغين عند الهضمي للجهاز

 9mL/  mgI إلى  6mL/  mgI من تركيزات إلى المخففة  OMNIPAQUEمن بها الموصى الفموية الجرعة

أصغر كميات إلى حاجة هناك مل. 1000 إلى مل 500 هي البالغين عند للبطن المحوسب المقطعي للتصوير

فإن الفم ، طريق عن المخفف اإلعطاء مع بالتزامن . )أدناهالجدول انظر (النهائي المحلول تركيز زيادة مع تدار

يتم مل. 150 إلى مل 100 هي الوريد طريق عن المعطاة  300OMNIPAQUE من بها الموصى الجرعة

تعتمد أطفال: الصورة.على والحصول الوريدية الجرعة قبل دقيقة 40 إلى 20 حوالي الفموية الجرعة إعطاء

  /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE أو مل ،   /مجم300 بتركيز المخففة غير  300OMNIPAQUE جرعة

األطفال عند الهضمي للجهاز الممر الفموي للفحص مل   /مجم180 بتركيز  180OMNIPAQUE أو مل

 180OMNIPAQUE باستخدام يوصى السريرية ، التجربة على بناء ًالمريض. وحجم الفحص طبيعة حول

أو  240OMNIPAQUE أو  180OMNIPAQUE استخدام يمكن أشهر. 3 عن أعمارهم تقل الذين لألطفال

300OMNIPAQUE  التالية:الجرعات بإرشادات يوصى فوق. فما أشهر 3 عمر من لألطفال

سن

ثالثة من أشهر 3 من أقل

أربع سنوات 3 إلى أشهر

أكثر سنوات 10 إلى سنوات

سنوات10 من

OMNIPAQUEحجم
مل30 - 5

مل60 إلى يصل ما

مل80 إلى يصل ما

مل100 إلى يصل ما

أكبر.كميات استخدام يمكن المستقيم ، طريق عن تعطى عندما

  /مجم21 إلى مل   /مجم9 من تركيزات إلى المخففة  OMNIPAQUEمن بها الموصى الفموية الجرعة

حتىمل 180 هي األطفال عند للبطن المحوسب المقطعي للتصوير مل
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أال يجب . )أدناهالجدول انظر (النهائي المحلول تركيز زيادة مع تدار أصغر كميات إلى حاجة هناك مل. 750

10 و سنوات 3 سن دون لألطفال غم 5 عام بشكل اليود من بالجرامات الفم طريق عن الكلية الجرعة تتجاوز

دقيقة 45 إلى 30 مدى على أو واحدة مرة الفموية الجرعة إعطاء يمكن سنة. 18 إلى 3 سن من لألطفال غم

المطلوب.الحجم استهالك في صعوبة هناك كان إذا

300 و  240OMNIPAQUE من بها الموصى الجرعة المخفف ، الفموي اإلعطاء مع باالقتران

OMNIPAQUE  كغ.   /مل2.0 إلى كغ   /مل1.0 بمدى الوريد طريق عن إعطائها عند كغ   /مل2.0 هي

الجرعة إجمالي يتجاوز أال يجب الجسم. ووزن العمر مع يتناسب بما واألطفال الرضع جرعة إعطاء يجب

الجرعة قبل دقيقة 60 إلى 30 حوالي الفموية الجرعة إعطاء يتم كجم.   /مل3 الوريد طريق عن المعطاة

التالي:النحو على المشروبات أو بالماء أومنيباك تخفيف يمكن الصورة. على والحصول الوريدية

ليحقق

منواحد لتر

فيالتباين متوسط

نهائيتركيز

mL( /  mgI)من
6

يضيف

المخزونتركيز

OMNIPAQUEمن
(mgI  /مل)

إلى

غازيةمياه

أوحليب أو مشروب

عصير

)مل(
975

980

983

مقدار

)مل(

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

يتم مستخدم غير جزء وأي مباشرة االستخدام قبل  OMNIPAQUEمخففات تحضير يجب

اإلجراء.بعد منه التخلص

)(VCUالميثولوجيا إبطال
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األطفال عند  100mL/  mgI إلى  50mL/  mgI من تركيزات إلى المخفف  OMNIPAQUEإلى يشُار

البولي.الجهاز تصوير مع بالتزامن  VCUإجراء يتم ما غالباً واإلحليل. المثانة إلفراغ

احتياطات
عامة.- التحذيرات انظر

المعروفين المرضى هؤالء في الخاصة االحتياطات مراعاة يجب أجهزة ، يتطلب  VCUإجراء ألن نظراً

الحذر توخي مع ثابت ، بمعدل المثانة ملء يتم أن يجب البولية. المسالك في حادة بعدوى بإصابتهم

ضرورية.المعقمة اإلجراءات المفرط. الضغط لتجنب

السلبيةالفعل ردود
عام.- العكسية التفاعالت انظر

االستعمالوطريقة الجرعة
إلى مل   /مجم50 بتركيز للحقن المعقم الماء مع معقمة ، تقنية باستخدام  ، OMNIPAQUEتخفيف يمكن

وفقاً وأيضاً وعمره المريض حجم حسب التركيز يختلف قد واإلحليل. المثانة تصوير إلفراغ مل   /مجم100

يتراوح كاف.ٍ بشكل المثانة لملء التباين وسيط من كاف ٍحجم إعطاء يجب المستخدمة. والمعدات للتقنية

من مل 600 إلى مل 50 و مل   /ملجم100 بتركيز أومنيباك من مل 300 إلى مل 50 من المعتاد الحجم

في موضح هو كما للحقن المعقم بالماء  OMNIPAQUEتخفيف يمكن مل.   /ملجم50 بتركيز أومنيباك

أدناه:الجدول

ليحقق

نهائي

تركيز

(mgI  /مل)
100

90

80

70

60

50

إليهاضف

 OMNIPAQUEماء من مل 100 كل

)مل( USPللحقن ، المعقم
350أومنيباك 300 أومنيباك 240 أومنيباك

140

167

200

243

300

380

200

233

275

330

400

500

250

289

338

400

483

600

يتم مستخدم غير جزء وأي مباشرة االستخدام قبل  OMNIPAQUEمخففات تحضير يجب

اإلجراء.بعد منه التخلص

المفاصلعلم
بتركيز 350 أومنيباك أو مل   /ملجم300 بتركيز 300 أومنيباك أو مل   /ملجم240 بتركيز 240 أومنيباك

إلى يشُار قدره بتركيز 240 وأومنيباك البالغين ، عند الركبة لمفصل الشعاعي التصوير في مل   /ملجم350

عند الكتف لمفصل الشعاعي التصوير في مل   /مجم300 بتركيز 300 أومنيباك أو مل   /مجم240

عند الصدغي الفك لمفصل الشعاعي التصوير في مل   /مجم300 بتركيز 300 أومنيباك إلى ويشار البالغين ،

المفاصل أمراض أو الصدمة بعد ما أمراض تشخيص في مفيداً المفاصل تصوير يكون قد البالغين.

المفصلي.الغضروف تصوير وفي المتصلة ، الخراجات أو الجراب وتصور الزليلي ، والتمزق التنكسية ،
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احتياطات
عامة.- التحذيرات انظر

اإلبرة وضع لضمان التألقي بالتنظير التحكم استخدام يجب العدوى. لمنع صارمة معقمة تقنية مطلوب

غير الضغط ممارسة عدم يجب التباين. وسيط تخفيف ومنع المحفظة ، خارج الحقن ومنع صحيح ، بشكل

الحقن.أثناء المبرر

السلبيةالفعل ردود
إزعاج يحدث قد ذلك ، ومع والتورم. األلم أي العابرة ، الراحة بعدم المفصل في  OMNIPAQUEحقن يرتبط

أو للضغط المبرر غير االستخدام عن الشديد األلم ينتج ما غالباً األحيان. بعض في مستمر أو شديد أو متأخر

األيوني التباين وسيط مع منه  OMNIPAQUEمع أقل الحقن بعد المفاصل تورم يكون كبيرة. كميات حقن

عند أكبر تواتر وذات اإلجرائية الناحية من عام بشكل تعتمد التفاعالت من األنواع هذه األسمولية. عالي

المزدوج.التباين تقنية استخدام

ضعف  ، ٪)13(بالحرارة اإلحساس  ، ٪)29(األلم  ، ٪)42(باالنتفاخ اإلحساس العصبي:الجهاز

.٪)0.7(العضالت

.٪)0.7(الحقن موقع في دموي ورم والمالحق:الجلد

االستعمالوطريقة الجرعة
تعتمد المحقونة  OMNIPAQUEكمية الموضعي. التخدير تأثير تحت المفاصل تصوير إجراء يتم ما عادة

التباين وسيط من منخفضة أحجام حقن يتم ما عادة المستخدمة. والتقنية فحصه المراد المفصل حجم على

مل 100 إلى مل 15 باستخدام التباين مزدوجة فحوصات إجراء عند والكتف الركبة مفصل تصوير أجل من

الهواء.من

أن يجب ولكن الصدغي ، والفك والكتف للركبة الطبيعية للمفاصل التالية واألحجام بالتركيزات يوصى

األمثل.التصور أجل من أقل أو أكثر تباين وسيط تتطلب قد المفاصل ألن إرشادات بمثابة تكون

ركبة
240أومنيباك

300أومنيباك

350أومنيباك

كتف
300أومنيباك

240أومنيباك

TEMPOROMANDIBULAR
مل1.0 إلى مل 0.5 300 أومنيباك

أقلأحجام

مستحسن

التباينلمضاعفة

االمتحانات.

أعلىأحجام

مستحسن

األحاديللتباين

االمتحانات.

مل15 إلى مل 5

مل15 إلى مل 5

مل10 إلى مل 5

مل10

}مل3 
المفصل.مساحة أنحاء جميع في الوسيط لتفريق النشط أو السلبي التالعب استخدام يتم

التنظير إعادة  ) /(ERPبالمنظار التدرج إلعادة الشعاعي التصوير
الداخلي
)(ERCPالقولون أورام تصوير

  /ERCPفي لالستخدام البالغين عند مل   /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE إلى يشار

ERP.

36

4080358المرجعي: الرقم



احتياطات
عامة.- التحذيرات انظر

السلبيةالفعل ردود
مستمر أو شديد أو متأخر ألم يحدث قد ذلك ، ومع عابر. بألم  ERCP/  ERPفي  OMNIPAQUEحقن يرتبط

وسيط إلى يرجع ما بقدر نفسه اإلجراء عن ناتجاً األلم سبب يكون قد ساعة. 24 لمدة يستمر أن ويمكن

المضطرب التمدد لتقليل المحقون الكلي والحجم الحقن ضغط إلى االنتباه يجب لذلك ، المحقون ، التباين

فحصها.تم التي للقنوات

.٪)1(الدم ضغط ارتفاع الدموية:واألوعية القلب نظام

.٪)1(وحرق  ، ٪)1(نعاس  ، ٪)17(ألم العصبي:الجهاز

1٪.منها لكل فردية حدوث بنسبة والضغط واإلسهال القيء الهضمي:الجهاز

االستعمالوطريقة الجرعة
قد ولكنها مل 50 إلى مل 10 هي مل   /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE من بها الموصى الجرعة

المرضية.الحالة أو   /والفردي للتشريح تبعاً تختلف

الرحمتصوير
في مل   /مجم300 بتركيز  300OMNIPAQUE أو مل   /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE إلى يشُار

والرحم فالوب وقناتي المبايض البالغة: األنثوية التناسلية لألعضاء الداخلية للمجموعة الشعاعي التصوير

غير النساء وأمراض العقم عالج في وعالجية تشخيصية كطريقة والبوق الرحم تصوير يستخدم والمهبل.

األخرى.الطبيعية

موانع
عند إجراؤها يجب وال وشيكاً ، الشهرية الدورة تدفق يكون عندما أو الحيض فترة أثناء العملية إجراء ينبغي ال

أيضا هو اإلجراء هذا الخارجية. التناسلية األعضاء ذلك في بما التناسلي ، الجهاز من جزء أي في عدوى وجود

إنهاء بعد أشهر 6 لمدة باستخدامه ينصح ال الحمل. في يشتبه الذين ألولئك أو الحوامل للنساء بطالن

الكشط.أو التخسيس بعد يوماً 30 أو الحمل

احتياطات
الحذر توخي يجب وجودهم ، في يشتبه الذين أولئك أو السرطان من يعانون الذين المرضى في

اإلجراء.طريق عن اآلفة انتشار احتمال لتجنب

السلبيةالفعل ردود
اإلجراء عن ناتجاً األلم سبب يكون قد عابر. ولكن فوري بألم الرحم تصوير في  OMNIPAQUEحقن يرتبط

لتجنب وحجمه الحقن ضغط إلى االنتباه يجب لذلك المحقون ، التباين وسيط إلى يرجع ما بقدر نفسه

وحمى نعاس  ، ٪)49(ألم العصبي:الجهاز  التنظيرية.بالمراقبة يوصى فالوب. وقناتي للرحم المضطرب التمدد

.٪)3(الغثيان الهضمي:الجهاز  3٪.منها لكل فردية إصابة بنسبة
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االستعمالوطريقة الجرعة
15 من تتراوح  300OMNIPAQUE و مل 20 إلى مل 15 هي  240OMNIPAQUE من بها الموصى الجرعة

المرضية.الحالة أو   /والفردي التشريح على اعتماداً ستختلف ولكنها مل 20 إلى مل

الهيرنوغرافيا
تصوير في لالستخدام البالغين عند مل   /مجم240 بتركيز  240OMNIPAQUE إلى يشار

الفتق.

احتياطات
عامة.- التحذيرات انظر

السلبيةالفعل ردود
الهضمي:الجهاز  .٪)3(بسوء والشعور  ٪)3(والصداع  ٪)7(اآلالم العصبي:الجهاز

.٪)10(البطن وانتفاخ  ٪)3(اإلسهال

االستعمالوطريقة الجرعة
أو   /والفردي للتشريح تبعاً تختلف قد ولكنها مل 50 هي  240OMNIPAQUE من بها الموصى الجرعة

المرضية.الحالة

زودتكيف
140OMNIPAQUE

PAK ( ™بوليمرزجاجة  ، )10من  صناديق (52NDC-1401-0407 )زائد+في مل 50

180OMNIPAQUE
 )10NDC-1411-0407 (مل 10 على تحتوي عبوات مل ،   /ملجم180 مل ، 10 سعة زجاجية قنينة

)20NDC-1411-0407 (10 من مربعات مل ،   /ملجم180 زجاجية ، قارورة مل 20

240أومنيباك

10NDC-1412-0407 (مل 10 على تحتوي عبوات مل ،   /ملجم240 مل ، 10 سعة زجاجية قارورة
20-1412-0407 (مل 10 على تحتوي عبوات مل ،   /ملجم240 مل ، 20 سعة زجاجية قارورة  )

NDC(  10 علب مل ، مل   /ملجم240 مل ، 50 سعة زجاجية قارورة) 50-1412-0407NDC(
علب مل ،   /ملجم240 مل ، 100  زجاجة (60NDC-1412-0407 )زائد+في مل 50

10(  0407-1412-30NDC) ( ™بوليمرزجاجة  ، )10بها  علب PAK
علب مل ،   /ملجم240 مل ، 150  زجاجة (49NDC-1412-0407 )زائد+في مل 100

10(  0407-1412-33NDC) ( ™بوليمرزجاجة  ، )10بها  علب PAK
 ( ™بوليمرزجاجة  ، )10 علب (34NDC-1412-0407  )200في مل  +زائد+في مل 200 يمأل مل 150

PAKزائد( 35-1412-0407NDC) ( ™بوليمرزجاجة  ، )10من  صناديق PAK

300أومنيباك

 )10NDC-1413-0407 (10 على تحتوي عبوات مل ،   /مجم300 مل ، 10 سعة زجاجية قنينة
)30NDC-1413-0407 (10 على تحتوي صناديق مل ،   /مجم300 مل ، 30 سعة زجاجية قارورة

علب مل ،   /مجم300 مل ، 50 سعة زجاجية  قارورة (50NDC-1413-0407 )زائد+في مل 50 يمأل مل 30

10(  0407-1413-59NDC) ( ™بوليمرزجاجة  ، )10بها  علب PAK
)51NDC-1413-0407 (10 علب مل ،   /مجم300 مل ، 50 زجاجة

PAK ( ™بوليمرزجاجة  ، )10من  صناديق (61NDC-1413-0407 )زائد+في مل 50
PAK ( ™بوليمرزجاجة  ، )10من  صناديق (62NDC-1413-0407 )زائد+في مل 100 يمأل مل 75
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)زائد+في مل 60NDC(  100-1413-0407 (10 علب مل ،   /ملجم300 مل ، 100 زجاجة
0407-1413-90NDC) 53-1413-0407  )10150 علب مل ،   /ملجم300 زجاجة ،  مل

NDC) 10125 علب مل ،   /ملجم300 مل ، 150 زجاجة في  مل(  63-1413-0407NDC)
PAK ( ™بوليمرزجاجة  ، )10بها  علب
 ( ™بوليمرزجاجة  ، )10 علب (65NDC-1413-0407  )200في مل  +زائد+في مل 200 يمأل مل 150

PAKزائد( 66-1413-0407NDC) ( ™بوليمرزجاجة  ، )10من  صناديق PAK

350أومنيباك

50-1414-0407 (10 على تحتوي عبوات مل ،   /مجم350 مل ، 50 سعة زجاجية قنينة

NDC(  10 علب مل ،   /مجم350 مل ، 50 سعة زجاجة) 51-1414-0407NDC(
PAK ( ™بوليمرزجاجة  ، )10من  صناديق (89NDC-1414-0407 )زائد+في مل 50
10 علب مل ،   /مجم350 زجاجية ، زجاجة  مل (60NDC-1414-0407 )زائد+في مل 100 يمأل مل 75

100(  0407-1414-90NDC) ( ™بوليمرزجاجة  ، )10بها  علب PAK
 )10150 علب مل ،   /ملجم350 زجاجة ،  مل (03NDC-1414-0407 )زائد+في مل 100

0407-1414-76NDC) 10125 علب مل ،   /ملجم350 مل ، 150 زجاجة في  مل( 
0407-1414-91NDC) ( ™بوليمرزجاجة  ، )10بها  علب PAK

مل ،   /ملجم350 مل ، 250 زجاجة في  مل (04NDC-1414-0407 )زائد+في مل 200 يمأل مل 150

PAK ( ™بوليمرزجاجة  ، )10 علب (93NDC-1414-0407  )10200 علب
علب مل ،   /ملجم350 مل ، 250  زجاجة (80NDC-1414-0407 )زائد+في مل 200

10(  0407-1414-94NDC) ( ™بوليمرزجاجة  ، )10بها  علب PAK

تجمد. ال الشمس. ألشعة المباشر والتعرض القوي النهار ضوء من  OMNIPAQUEمن البوليمر أو والزجاج القوارير حماية

درجة -77 درجة 68 (مئوية درجة -25 درجة 20 بها ، المتحكم الغرفة حرارة درجة في  OMNIPAQUEتخزين يجب

الغرفة حرارة درجة انظر [ )فهرنهايتدرجة -86 درجة 59 (مئوية درجة -30 درجة 15 إلى بالرحالت يسُمح  ؛ )فهرنهايت

.]USPفيها المتحكم
درجة 37 عند شهر إلى تصل لمدة التباين وسائط تسخين جهاز في التقديمية العروض جميع في  OMNIPAQUEحقن تخزين يمكن

.)فهرنهايتدرجة 98.6 (مئوية

دليل حلقة كانت إذا تستخدمه ال فقط: البوليمر لزجاجات خاصين وتخزين معالجة
مفقودة.أو مكسورة العبث

. USA  01752MA، Marlborough، Inc. Healthcare GEبواسطة توزيعها تم

أيرلنداكورك ،  ، Ireland Healthcare GEبواسطة صنُع

لشركة تجارية عالمة  .هي GEو  Monogram GEإلكتريك جنرال لشركة تجاريتان .عالمتان

OMNIPAQUEلها التابعة الشركات إحدى أو إلكتريك جنرال
نرويجي.أصل من منتج

محفوظة.الحقوق جميع - إلكتريك جنرال شركة 2017  ©

CORK -T -1ONC
2017مارس في المراجعة تمت
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