
การฉีด OMNIPAQUE™ (ไอโอเฮกซอล)
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140 350 ไม่ใชส่ําหรับการใชท้างช่องไขสันหลัง
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Rx เท่านั้น

คําอธิบาย
Iohexol,N,N´ - Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)-acetamido]-2,4,6-
triiodoisophthalamide เป็นสารทึบรังสทีี่ละลายนํ้าได้ มีนํ้าหนักโมเลกุล 821.14 (ปริมาณไอโอดีน 
46.36%) ในสารละลายทีเ่ป็นนํ้า แต่ละโมเลกุลที่มีไตรไอโอดีนจะไม่แยกจากกัน โครงสร้างทางเคมคีือ:

OMNIPAQUE ถูกจัดให้เป็นสารละลายปลอดเชื้อ ปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่มสีีถึงเหลืองซีด ในความเข้มข้น
ของไอโอดีนต่อไปนี:้ 140, 180, 240, 300 และ 350 มก./มล. OMNIPAQUE 140 มีไอโอเฮกซอล 302 
มก. เทียบเท่าไอโอดีนอินทรีย์ 140 มก. ต่อมล.; OMNIPAQUE 180 มไีอโอเฮกซอล 388 มก. เทียบเท่า
ไอโอดีนอินทรีย์ 180 มก. ต่อมล.; OMNIPAQUE 240 มีไอโอเฮกซอล 518 มก. เทียบเท่าไอโอดีนอินทรีย์ 
240 มก. ต่อมล.; OMNIPAQUE 300 มีไอโอเฮกซอล 647 มก. เทียบเท่าไอโอดีนอินทรีย์ 300 มก. ต่อมล.; 
และ OMNIPAQUE 350 มไีอโอเฮกซอล 755 มก. เทียบเท่าไอโอดีนอินทรีย์ 350 มก. ต่อมล. สารละลายไอ
โอเฮกซอลแต่ละมิลลิลิตรประกอบด้วยโทรเมทามีน 1.21 มก. และแคลเซียมไดโซเดียม 0.1 มก. โดยปรับ 
pH ใหอ้ยู่ระหว่าง 6.8 ถึง 7.7 ด้วยกรดไฮโดรคลอริกหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายทั้งหมดผ่านการฆ่า
เชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อและไม่มสีารกันบูด ต้องทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้ สารละลายไอโอเฮกซอลมีความไวต่อแสง ดัง
นั้นจึงควรได้รับการปกป้องจากการสัมผัส
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ความเข้มข้นทีม่ีอยู่มีคุณสมบัตทิางกายภาพดังต่อไปนี้:

แอบโซลทู
ความหนืด

(ซีพี)
ความเข้มข้น

(มก.ไอ./มล.)
ออสโมลาลติี้*

(mOsm/กก. นํ้า)
ออสโมลาริตี
(mOsm/ลิตร)

เฉพาะเจาะจง

แรงโน้มถ่วง

20°C
2.3
3.1
5.8
11.8
20.4

37°C
1.5
2.0
3.4
6.3
10.4

37°C
1.164
1.209
1.280
1.349
1.406

140
180
240
300
350

* โดยออสโมเมตรีแรงดันไอ

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 และ 
OMNIPAQUE 350 มี osmolalities ประมาณ 1.1 ถึง 3.0 เท่าของ plasma (285 mOsm/kg 
water) หรือ cerebrospinal fluid (301 mOsm/kg water) ดังแสดงในตารางด้านบนและ เป็นไฮ
เปอรโ์ทนิกภายใตส้ภาวะการใชง้าน

ส่วนที่ฉัน
เภสัชวิทยาคลินิก—ช่องไขสันหลัง

Iohexol ถูกดูดซึมจากนํ้าไขสันหลัง (CSF) เข้าสู่กระแสเลือดและถูกกําจัดโดยการขับถ่ายของไต ไม่มีเม
ตาบอลิซึม การกําจัดไอโอดีน หรือการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพอย่างมีนัยสําคัญ
ในผูป้่วยผู้ใหญ่ 5 รายทีไ่ด้รับ iohexol (180 mgI / mL) 16 ถึง 18 มิลลิลิตรโดยการฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
ส่วนเอวประมาณ 88 (73.1-98.2) เปอร์เซ็นตข์องยาทีฉ่ีดจะถูกขับออกทางปัสสาวะภายใน 24 ชั่วโมงแรก
หลังการให้ยา การล้างไตและร่างกายอยู่ที่ 99 (47-137) มิลลิลิตรต่อนาทแีละ 109 (52-138) มิลลิลิตรต่อ
นาที ความเข้มข้นสูงสุดของยาในพลาสมาเฉลี่ยอยู่ที่ 119 (72-177) ไมโครกรัมของไอโอเฮกซอลต่อ
มิลลิลิตร และเกิดขึ้นหลังจาก 3.8 (2-6) ชั่วโมง ปริมาณการจําหน่ายคือ 557 (350-849) มิลลิลิตรต่อ
กิโลกรัม ในผู้ป่วยรายหนึ่งทีม่ีเนื้องอกไขสันหลังขนาดใหญ่ การขับถ่ายล่าช้า (67 เปอร์เซ็นต์ของขนาดยา
ปรากฏในปัสสาวะภายใน 24 ชั่วโมงแรก) โดยไม่มีความแตกต่างในการฟื้นตัวโดยรวมในปัสสาวะหลังจาก 48 
ชั่วโมง

ความเข้มข้นและปริมาตรเริ่มต้นของสื่อ ร่วมกับการจัดการผู้ป่วยทีเ่หมาะสมและปริมาตรของ CSF ที่สื่อวาง
อยู่ จะเป็นตัวกําหนดขอบเขตของความคมชัดในการวินิจฉัยทีส่ามารถทําได้

หลังการฉีดเข้าช่องไขสันหลังด้วยการถ่ายภาพรังสแีบบทั่วไป OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 
และ OMNIPAQUE 300 จะยังคงใหค้วามคมชัดในการวินิจฉัยทีด่ีต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที การ
แพร่กระจายช้าของ iohexol เกิดขึ้นทั่วทั้ง CSF โดยมีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในภายหลัง เมื่ออยู่ใน
ระบบไหลเวียน iohexol มีแนวโน้มเพียงเล็กน้อยทีจ่ะจับกับซรีัมหรือโปรตีนในพลาสมา เมื่อประมาณ 1 
ชั่วโมงหลังการฉีด ความคมชัดของคุณภาพการวินิจฉัยจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปสําหรับ myelography 
แบบเดิม หากต้องปฏิบัติตาม myelography คอมพิวเตอร์ (CT) ควรพิจารณาความล่าช้าหลายชั่วโมงเพื่อ
ใหร้ะดับความคมชัดลดลง
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หลังจากการบริหารเข้าไปในช่อง subarachnoid เอวแล้ว การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะแสดงคอ
นทราสตก์ลางในบริเวณทรวงอกในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในบริเวณปากมดลูกในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
และในถังเก็บนํ้าพื้นฐานใน 3 ถึง 4 ชั่วโมง
ในผูป้่วยทีม่ีความบกพร่องทางไต ขึ้นอยู่กับระดับของการด้อยค่า ระดับ iohexol ในพลาสมาที่ยืดเยื้อ
อาจคาดการณ์ได้เนื่องจากการกําจัดไตลดลง

ข้อบ่งใช้และการใช—้ช่องไขสันหลัง
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 และ OMNIPAQUE 300 ได้รับการระบสุําหรับการบริหารช่อง
ไขสันหลังในผู้ใหญ่รวมถึง myelography (เอว, ทรวงอก, ปากมดลูก, คอลัมน์ทั้งหมด) และการเพิ่มความคม
ชัดสําหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (myelography, cisternography, ventriculography)

OMNIPAQUE 180 ได้รับการระบสุําหรับการบริหารช่องไขสันหลังในเด็กรวมถึงการตรวจ myelography (เอว, ทรวงอก
, ปากมดลูก, คอลัมนท์ั้งหมด) และการเพิ่มประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามสําหรับการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 
(myelography, cisternography)

ข้อห้าม—ช่องไขสันหลัง
ไม่ควรให้ OMNIPAQUE แก่ผู้ป่วยที่แพ้ iohexol ทีท่ราบ ไม่ควรทําการตรวจ Myelography ในที่ทีม่ี
การติดเชื้อในท้องถิ่นหรือในระบบทีม่ีนัยสําคัญซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะแบคทีเรีย

ห้ามใช้ corticosteroids ทางช่องไขสันหลังร่วมกับ OMNIPAQUE
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ทีจ่ะให้ยาเกินขนาด ห้ามใช้ myelography ซํ้าทันทใีนกรณีทีเ่กิดความล้มเหลวทาง
เทคนิค (ดูในการให้สารอาหาร และการบริหาร )

คําเตือน—ทั่วไป
เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงคร์้ายแรง—การบริหารภายในโดยไม่ไดต้ั้งใจ มีรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ทีร่้าย
แรงเนื่องจากการให้ contrast media ทีม่ีไอโอดีนในช่องไขสันหลังโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งไม่ได้ระบไุว้สําหรับการ
ใช้ในช่องไขสันหลัง อาการข้างเคียงทีร่้ายแรงเหล่านี้ ได้แก่ การเสียชีวิต อาการชัก อาการตกเลือดในสมอง 
โคม่า อาการอัมพาต โรคไขข้ออักเสบ ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะหัวใจหยุดเต้น อาการชัก 
rhabdomyolysis, hyperthermia และสมองบวมนํ้า ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่า 
OMNIPAQUE 140 และ 350 ไมไ่ด้รับการฉีดเข้าช่องไขสันหลัง (ความเข้มข้นอื่นๆ ทั้งหมดของ 
OMNIPAQUE ได้รับการอนุมัตสิําหรับการบริหารช่องไขสันหลังอักเสบ)

หากพบ CSF ที่เปื้อนเลือดอย่างไม่ลดละ ควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่เป็นไปไดข้องกระบวนการตรวจด้วย
คลื่นไฟฟ้าหัวใจในแง่ของความเสี่ยงต่อผู้ป่วย
ควรใช้ความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ปีระวัติโรคลมบ้าหมู โรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างรุนแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
เรื้อรัง หรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
ผูป้่วยสูงอายุอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นหลังการตรวจ myelography ความจําเป็นในการดําเนินการในผู้ป่วย
เหล่านี้ควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบ ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับขนาดยาและความเข้มข้นของ
ตัวกลาง การให้นํ้า และเทคนิคทีใ่ช้
ผูป้่วยที่ไดร้ับยากันชักควรไดร้ับการรักษาด้วยวิธีนี้ หากเกิดอาการชัก ควรให้ยา diazepam หรือ 
phenobarbital sodium ทางหลอดเลือดดํา ในผู้ป่วยที่มีประวัตชิักอาการชักซึ่งไมไ่ด้รับการรักษาด้วยยา
กันชัก ควรพิจารณาให้ยาก่อนด้วยยาบารบ์ิทูเรต

ควรพิจารณาการรักษาด้วยยากันชักเพื่อป้องกันโรคด้วย barbiturates ในผู้ป่วยทีม่ีหลักฐานการเข้าสู่
กะโหลกศีรษะโดยไมไ่ด้ตั้งใจของสารทึบรังสขีนาดใหญ่หรือเข้มข้น เนื่องจากอาจมคีวามเสี่ยงที่จะเกิดอาการ
ชักเพิ่มขึ้นในกรณีดังกล่าว
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ไม่แนะนําให้ใช้ยาทีล่ดเกณฑก์ารจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุพันธ์ฟีโนไทอาซีน ซึ่งรวมถึงยาที่ใชส้ําหรับ
คุณสมบัติต้านฮิสตามีนด้วย ไมแ่นะนําใหใ้ชร้่วมกับ OMNIPAQUE ยาอื่นๆ ได้แก่ สารยับยั้ง MAO ยา
กล่อมประสาทชนิดไตรไซคลิก สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง และยาออกฤทธิต์่อจิตประสาทที่อธิบายว่า
เป็นยาระงับปวด ยากล่อมประสาท หรือยารักษาโรคจิต แม้ว่าจะยังไม่มีการกําหนดบทบาทสนับสนุนของยา
เหล่านี้ แต่การใชย้าดังกล่าวควรขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์เกี่ยวกับประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แพทย์ได้หยุดยาเหล่านี้อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด

การจัดการผู้ป่วยจําเป็นต้องมีการดูแลเพื่อป้องกันการเข้าสู่กะโหลกศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจของยาขนาดใหญ่หรือยา
ลูกกลอนเข้มข้นของอาหาร นอกจากนี้ ควรใช้ความพยายามเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายตัวอย่างรวดเร็วของ
ตัวกลาง ทําให้ระดับในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ (เช่น โดยการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวอยู่) ไม่
แนะนําให้ใชก้ารบริหารภายในหรือช่องท้องโดยตรงสําหรับการถ่ายภาพรังสีมาตรฐาน (ไม่ใช่ CT)

ในกรณีส่วนใหญ่ที่มีการรายงานอาการชักของมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสื่อ myelographic ทีไ่ม่ใช่ไอออนิก มี
ปัจจัยต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งปัจจัย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง:
• การเบี่ยงเบนจากขั้นตอนทีแ่นะนําหรือในการจัดการ myelographic
• ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมบ้าหมู
• ยาเกินขนาด
• การเข้าสูก่ะโหลกศีรษะหรือการแพร่กระจายของสารที่มีความเข้มข้นสูงก่อนวัยอันควร
• การใหย้าด้วยยา neuroleptic หรือ phenothiazine antinauseants
• ไม่สามารถรักษาระดับความสูงของศีรษะระหว่างทําหัตถการ บนเปลหาม หรือบนเตียงได้
• การเคลื่อนไหวหรือการเกร็งของผู้ป่วยที่มากเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ข้อควรระวัง—ทั่วไป
ขั้นตอนการวินิจฉัยทีเ่กี่ยวข้องกับการใชส้ารตรวจวินิจฉัยด้วยรังสคีวรดําเนินการภายใตก้ารดูแลของ
บุคลากรทีไ่ด้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นและมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนเฉพาะทีจ่ะดําเนินการ ควรมี
อุปกรณอ์ํานวยความสะดวกทีเ่หมาะสมเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของขั้นตอน เช่นเดียวกับการรักษาฉุกเฉิน
ในกรณีทีเ่กิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารคอนทราสต์ หลังจากไดร้ับสารกัมมันตภาพรังสีทางหลอดเลือดแล้ว 
ควรใหบุ้คลากรทีม่ีความสามารถและสิ่งอํานวยความสะดวกฉุกเฉินพร้อมอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย 30 ถึง 60 
นาที เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาล่าช้าอย่างรุนแรง (ดู อาการไม่พึงประสงค์ .)

ภาวะขาดนํ้าในขั้นเตรียมมีอันตรายและอาจส่งผลต่อภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคหลอดเลือด
ขั้นสูง ผูป้่วยโรคเบาหวาน และในผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวานที่อ่อนแอ (มักเป็นผู้สูงอายทุี่เป็นโรคไตอยู่ก่อน
แล้ว) ภาวะขาดนํ้าในผู้ป่วยเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไดร้ับการปรับปรุงโดยการกระทําของยาขับปัสสาวะออสโม
ติกของสารต้านความคมชัด. ผู้ป่วยควรได้รับนํ้าเพียงพอก่อนและหลังการให้ contrast media รวมทั้ง 
iohexol
ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยา รวมทั้งปฏิกิริยาร้ายแรง คุกคามถึงชีวิต เสียชีวิต แอนา
ฟแิล็กทรอยด์ หัวใจและหลอดเลือดหรือระบบประสาทส่วนกลาง (ดู อาการไม่พึงประสงค์ ) ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
สําคัญอย่างยิ่งทีจ่ะต้องวางแผนดําเนินการอย่างรอบคอบล่วงหน้าสําหรับการรักษาปฏิกิริยารุนแรงในทันที 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบุคลากรทีเ่พียงพอและเหมาะสมพร้อมใช้ในกรณทีี่เกิดปฏิกิริยาใดๆ

ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาผิดปกตใินผู้ป่วยทีอ่่อนแอ (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์ ) ประชากรที่
อ่อนแอรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ ผู้ป่วยทีม่ีประวัตขิองปฏิกิริยาก่อนหน้าต่อสารทึบรังสี ผู้ป่วยที่มีความไวต่อ
สารไอโอดีนทีท่ราบกันดีอยู่แล้ว และผู้ป่วยทีม่ีอาการแพ้ทางคลินิกทีท่ราบ ได้แก่ โรคหอบหืด ไขล้ะอองฟาง 
และอาการแพอ้าหาร .
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การเกิดปฏิกิริยารุนแรงทีแ่ปลกประหลาดไดก้ระตุ้นให้ใช้วิธีการทดสอบล่วงหน้าหลายวิธี อย่างไรก็ตาม การ
ทดสอบล่วงหน้าไมส่ามารถอาศัยการทํานายปฏิกิริยารุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ขอแนะนําว่า
ประวัติทางการแพทย์อย่างละเอียดโดยเน้นทีก่ารแพ้และภาวะภูมไิวเกิน ก่อนการฉีดสารทึบรังสีใดๆ อาจมี
ความแม่นยํามากกว่าการทดสอบล่วงหน้าในการทํานายอาการข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น

ประวัติการแพห้รือแพง้่ายโดยพลการไม่ได้ห้ามไม่ให้ใช้ยาคอนทราสต์ซึ่งขั้นตอนการวินิจฉัยเป็นสิ่งจําเป็น แต่
ควรใช้ความระมัดระวัง (ดู อาการไม่พึงประสงค์ ) ควรพิจารณาการใช้ยาก่อนกับ antihistamines หรือ 
corticosteroids เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดอาการแพท้ี่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยดังกล่าว รายงานล่าสุดระบุว่าการ
ปรับสภาพดังกล่าวไม่ได้ป้องกันปฏิกิริยาที่คุกคามถึงชีวิตอย่างร้ายแรง แต่อาจลดทั้งอุบัติการณแ์ละความ
รุนแรงได้

ในผูป้่วยทีม่ีภาวะไตวายอย่างรุนแรงหรือล้มเหลว ยาทีข่ับออกมาทางนํ้าดเีพื่อชดเชยคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมี
การกวาดล้างเข้าไปในนํ้าดอีย่างช้าๆ ผู้ป่วยทีม่ีภาวะตับไม่เพียงพอไม่ควรได้รับการตรวจ เว้นแตค่วามเป็น
ไปได้ของผลประโยชน์จะมากกว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

การบริหาร contrast media ควรดําเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัตซิึ่งคุ้นเคยกับขั้นตอนและการ
จัดการผู้ป่วยทีเ่หมาะสม (ดู การจัดการผู้ป่วย ) ต้องใชเ้ทคนิคปลอดเชื้อกับการเจาะกระดูกสันหลัง

เมื่อต้องฉีด OMNIPAQUE โดยใชก้ระบอกฉีดยาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ควรดึงสารทีม่ีคอนทราสต์
เข้าไปในกระบอกฉีดยาและใชง้านทันที
หากใช้อุปกรณ์ที่ไมใ่ชแ้ล้วทิ้ง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทีต่กค้างด้วยสาร
ทําความสะอาดตามรอย
ควรตรวจดูผลิตภัณฑท์างหลอดเลือดด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสกี่อนดําเนินการ 
หากมีอนุภาคหรือการเปลี่ยนสี ห้ามใช้ ทําซํ้าขั้นตอน:หากในการวินิจฉัยทางคลินิกของแพทย์ต้อง
ทําการตรวจซํ้าหรือต่อเนื่อง ควรสังเกตช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างการให้ยาเพื่อให้ยาออกจากร่างกายได้
ตามปกติ (ดูในการให้สารอาหาร และการบริหาร และ เภสัชวิทยาทางคลินิก )

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย (หรือเด็ก ถ้ามี)
ผูป้่วยที่ไดร้ับยาฉีดเพื่อวินิจฉัยโรคกัมมันตภาพรังสคีวรไดร้ับคําแนะนําให้: 1. แจ้งให้แพทย์
ทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก)
2. แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณเป็นโรคเบาหวานหรือถ้าคุณมี multiple myeloma, 

pheochromocytoma, โรคเซลลเ์คียวโฮโมไซกัส หรือโรคไทรอยด์ที่เป็นที่รู้จัก (ดคูํา เตือน)

3. แจ้งใหแ้พทย์ทราบ หากคุณแพ้ยา อาหาร หรือหากคุณมีปฏิกิริยาใดๆ กับการฉีดสีย้อมที่ใช้สําหรับ
กระบวนการเอ็กซเ์รย์ครั้งก่อน (ดูคําแนะนําในการดูแลรักษา - ทั่วไป)

4. แจ้งแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาอื่น ๆ ทีคุ่ณกําลังใชอ้ยู่ รวมทั้งยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ก่อนที่คุณจะได้
รับยานี้

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ไม่แนะนําให้ใช้ยาทีล่ดเกณฑก์ารจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุพันธ์ฟีโนไทอาซีนรวมทั้งยาที่ใชส้ําหรับ
คุณสมบัติต้านฮิสตามีนหรือยาแก้อาการคลื่นไสอ้าเจียน ไม่แนะนําให้ใช้ร่วมกับ OMNIPAQUE ยาอื่นๆ 
ได้แก่ สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) ยาซึมเศร้า tricyclic สารกระตุ้น CNS ยาออกฤทธิต์่อ
จิตประสาทที่อธิบายว่าเป็นยาระงับความรู้สึก ยากล่อมประสาท หรือยารักษาโรคจิต ควรหยุดยาดังกล่าว
อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการตรวจ myelography ควร
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ห้ามใช้เพื่อควบคุมอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนในระหว่างหรือหลังการตรวจ myelography และไมค่วรกลับ
มาใช้ใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการรักษา ในขั้นตอนทีไ่ม่ใช้ยาในผูป้่วยที่ใชย้าเหล่านี้ ให้พิจารณา
การใช้ยากันชักเพื่อป้องกันโรค

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ,์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ไม่มีการศึกษาในสัตวท์ดลองในระยะยาวเพื่อประเมินศักยภาพของสารก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ หรือ
ว่า OMNIPAQUE สามารถส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุใ์นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือไม่

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ B
มีการศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูและกระต่ายทีม่ขีนาดยาที่แนะนําสําหรับมนุษย์ถึง 100 เท่า ไมพ่บหลักฐานของ
การเจริญพันธุ์ที่บกพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภเ์นื่องจาก OMNIPAQUE อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การศึกษาในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากการศึกษาการสืบพันธุข์องสัตว์ไม่ไดค้าดการณถ์ึงการตอบสนองของ
มนุษย์เสมอไป ยานีจ้ึงควรใชใ้นระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะในกรณีทีจ่ําเป็นอย่างยิ่ง

แมพ่ยาบาล
ไม่ทราบว่าไอโอเฮกซอลถูกขับออกมาในนมของมนุษยใ์นระดับใด อย่างไรก็ตาม สารคอนทราสต์ทีฉ่ีดได้
จํานวนมากจะถูกขับออกมาอย่างไมเ่ปลี่ยนแปลงในนมของมนุษย์ แม้ว่าจะยังไมไ่ด้รับการยืนยันว่าอาการไม่
พึงประสงคท์ีร่้ายแรงเกิดขึ้นในทารกทีเ่ข้ารับการเลี้ยงดู แต่ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อให้สารทึบรังสีใน
หลอดเลือดแก่สตรีที่ให้นมบุตร การป้อนขวดนมอาจทดแทนการให้นมแมไ่ด้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังการให้
ยา OMNIPAQUE

การใช้ในเด็ก
ผูป้่วยเด็กที่มีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการให้ contrast medium อาจ
รวมถึงผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหืด ความไวต่อยาและ/หรือสารก่อภูมิแพ้ ภาวะหัวใจล้มเหลว ครีเอตินินในเลือด
มากกว่า 1.5 มก./ดล. หรือผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า 12 เดือน

อาการไมพ่ึงประสงค์—ช่องไขสันหลัง
อาการไม่พึงประสงคท์ี่รายงานบ่อยที่สุดจาก OMNIPAQUE ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง 
รวมทั้งปวดหลัง ปวดคอและตึง คลื่นไส้ และอาเจียน ปฏิกิริยาเหล่านีม้ักเกิดขึ้นหลังการฉีด 1 ถึง 10 ชั่วโมง 
และเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง มักมีระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง นานสองสามชั่วโมง และมักจะ
หายไปภายใน 24 ชั่วโมง อาการปวดศีรษะอาจรุนแรงหรือคงอยู่นานหลายวัน อาการปวดหัวมักมาพร้อมกับ
อาการคลื่นไส้และอาเจียน และมักจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ไม่ไดร้ับนํ้าอย่างเหมาะสม การ
เปลี่ยนแปลงในสัญญาณชีพชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้ และต้องประเมินความสําคัญของสัญญาณดังกล่าวเป็น
รายบุคคล ปฏิกิริยาเหล่านั้นทีร่ายงานในการศึกษาทางคลินิกกับ OMNIPAQUE แสดงอยู่ด้านล่างในลําดับ
เหตุการณ์ทีล่ดลง โดยอิงจากการศึกษาทางคลินิกของผู้ป่วย 1531 ราย

ปวดหัว:อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดหลังการทํามัยอีโลกราฟฟีคืออาการปวดศีรษะ โดยมีอุบัตกิารณ์
ประมาณ 18% อาการปวดหัวอาจเกิดจากผลกระทบโดยตรงของสารคอนทราสต์หรือจากการรั่วไหลของ 
CSF ที่บริเวณเจาะดูรา อย่างไรก็ตาม ในการจัดการผู้ป่วย การพิจารณาลดการเข้าในกะโหลกศีรษะของสาร
ทึบแสงด้วยการจัดการท่าทางนั้นมีความสําคัญมากกว่าการพยายามควบคุมการรั่วไหลของ CSF ที่เป็นไป
ได้ (ดู การจัดการผู้ป่วย )

ความเจ็บปวด:อาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง ได้แก่ ปวดหลัง ปวดคอและตึง และปวดเส้นประสาทเกิดขึ้น
หลังการฉีด โดยมอีุบัติการณป์ระมาณ 8%
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คลื่นไส้และอาเจียน:รายงานอาการคลื่นไสโ้ดยมีอุบัตกิารณ์ประมาณ 6% และอาเจียนประมาณ 3% (ดู การ
จัดการผู้ป่วย ) การรักษาความชุ่มชื้นตามปกติเป็นสิ่งสําคัญมาก ไม่แนะนําให้ใช้ยาแก้แพฟ้ีโนไทอาซีน (ดูคํา 
เตือน—ทั่วไป) การรับรองผู้ป่วยว่าอาการคลื่นไส้จะหายไปโดยปกตเิป็นสิ่งทีจ่ําเป็น

อาการวิงเวียนศีรษะ:พบอาการวิงเวียนศีรษะชั่วคราวในผู้ป่วยประมาณ 2%
ปฏกิิริยาอื่นๆ:ปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุบัติการณ์ส่วนบุคคลที่น้อยกว่า 0.1% ได้แก่ ความรู้สึกหนัก ความ
ดันเลือดตํ่า ภาวะความดันโลหิตสูง ความรู้สึกร้อน เหงื่อออก อาการเวียนศีรษะ เบื่ออาหาร อาการง่วงนอน 
ความดันโลหิตสูง กลัวแสง หอูื้อ โรคประสาท อาชา ความยากลําบากในการพูด และการเปลี่ยนแปลงทาง
ระบบประสาท ทั้งหมดเป็นแบบชั่วคราวและไม่รุนแรงโดยไม่มีผลทีต่ามมาทางคลินิก

กุมารศาสตร์
ในการทดลองทางคลินิกทีม่ีการควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 152 รายทีไ่ดร้ับการตรวจ myelography 
ในเด็กโดยการเจาะเอว เหตุการณ์ไม่พึงประสงคห์ลังการใช้ OMNIPAQUE 180 มักพบน้อยกว่าผู้ใหญ่

ปวดศีรษะ:
อาเจียน:
ปวดหลัง:
ปฏกิิริยาอื่นๆ:ปฏิกิริยาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับอุบัติการณร์ายบุคคลน้อยกว่า 0.7% ได้แก่ ไข้ ลมพิษ ปวดท้อง 
เห็นภาพหลอน และการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท ทั้งหมดเป็นแบบชั่วคราวและไม่รุนแรงโดยไม่มี
ผลทีต่ามมาทางคลินิก

9%
6%

1.3%

ปฏิกิริยาไมพ่ึงประสงคท์ั่วไปต่อสื่อความคมชัด
แพทย์ควรตื่นตัวต่อการเกิดผลข้างเคียงนอกเหนือจากทีก่ล่าวไวข้้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาต่อไปนี้
ซึ่งได้รับการรายงานในวรรณกรรมสําหรับสื่อ myelographic ทีล่ะลายนํ้าได้ทีไ่ม่ใช่ไอออนิก และไม่ค่อยมี
กับไอโอเฮกซอล สิ่งเหล่านีร้วมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การชัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบปลอดเชื้อและจาก
แบคทีเรีย และระบบประสาทส่วนกลางและการรบกวนทางระบบประสาทอื่นๆ

มีรายงานการเกิดกลุ่มอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบปลอดเชื้อ (น้อยกว่า 0.01%) มักมอีาการปวดศีรษะ 
คลื่นไส้ และอาเจียน การโจมตีมักจะเกิดขึ้นประมาณ 12 ถึง 18 ชั่วโมงหลังการดําเนินการ ลักษณะเด่นคือ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีไข้ บางครั้งอาจมอีาการทางตาและจิตสับสน การเจาะเอวเผยให้เห็นจํานวนเซลลส์ีขาว
สูง ปริมาณโปรตีนสูงมักมรีะดับกลูโคสตํ่าและไม่มีสิ่งมีชีวิต โดยปกตอิาการจะเริ่มหายไปเองประมาณ 10 
ชั่วโมงหลังจากเริ่มมอีาการ โดยจะฟื้นตัวเต็มทีภ่ายใน 2 ถึง 3 วัน

ภูมิแพ้หรืออาการผิดปกต:ิหนาวสั่น มีไข้ ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาการคัน ลมพิษ คัดจมูก หายใจลําบาก และ
กรณีของโรคกิลแลง-บาร์เร
การระคายเคืองของระบบประสาทส่วนกลาง:ความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ที่ไมรุ่นแรงและเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เช่น ภาพ
หลอน การไม่มีตัวตน ความจําเสื่อม ความเกลียดชัง มัว ตาพร่ามัว กลัวแสง โรคจิต นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า 
อาการชามากเกินไป การรบกวนทางสายตาหรือทางการได้ยินหรือการพูด ความสับสนและการสับสน นอกจากนี้ อาการ
ป่วยไข้ อ่อนแอ อาการชัก การเปลี่ยนแปลงของ EEG เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาการไฮเปอร์รีเฟลก็เซียหรืออาร์เฟลก็เซีย 
ภาวะหัวใจเกินหรืออ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก อัมพาต อัมพาตครึ่งซีก กระสับกระส่าย อาการสั่น echoacousia เอคโคลา
เลีย แอสเทอริกซิส เลือดออกในสมอง และ dysphasia

นอกจากนีย้ังมีรายงานการรบกวนทางจิตอย่างลึกซึ้งอีกด้วย มักประกอบด้วยรูปแบบและระดับต่างๆ ของ
ความพิการทางสมอง ความสับสนทางจิตใจ หรืออาการสับสน การเริ่มมอีาการมักจะอยู่ที่ 8 ถึง 10 ชั่วโมง
และนานประมาณ 24 ชั่วโมงโดยไม่มผีลที่ตามมา อย่างไรก็ตาม บางครั้งพวกเขาก็มี
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ปรากฏเป็นอาการตื่นตระหนก กระสับกระส่าย หรือการถอนตัวทลีะน้อยจนถึงขั้นง่วงซึม อาการมึนงง และ
โคม่า ในบางกรณี อาการเหล่านีอ้าจมาพร้อมกับการสูญเสียการได้ยินชั่วขณะหรืออาการทางหแูละการ
รบกวนทางสายตาอื่นๆ (โดยเชื่อว่าเป็นอัตวิสัยหรือประสาทหลอน) รวมถึงการสูญเสียการมองเห็นข้าง
เดียวหรือทวิภาคี ซึ่งอาจคงอยู่นานหลายชั่วโมง ในกรณีหนึ่ง มรีายงานการสูญเสียการมองเห็นอย่างต่อ
เนื่องของคอร์เทกซ์ร่วมกับอาการชัก มีรายงานการอุดตันของหัวใจห้องล่าง อาจมีความจําเสื่อมในระดับที่
แตกต่างกันสําหรับเหตุการณป์ฏิกิริยา

ไม่ค่อยมีรายงานถึงความอ่อนแอที่ขาหรือกล้ามเนื้อตาชั่วคราว โรคระบบประสาทส่วนปลายนั้นหายากและ
เกิดขึ้นได้ชั่วคราว อาการเหล่านี้รวมถึงการรบกวนทางประสาทสัมผัสและ/หรือมอเตอร์หรือรากประสาท โรค
ไขข้ออักเสบ ปวดหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาถาวร อัมพาตเส้นประสาทที่ 6 หรือกลุ่มอาการคอดา 
equina ตะคริวของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็งหรือกล้ามเนื้อกระตุก (myoclonia) อาการกระตุกของ
กระดูกสันหลัง หรืออาการเกร็ง เป็นเรื่องผิดปกติและตอบสนองต่อยาไดอะซีแพมในปริมาณเล็กน้อยทาง
เส้นเลือดในทันที โดยทั่วไป ปฏิกิริยาทีท่ราบกันว่าเกิดขึ้นกับการบริหารให้ทางหลอดเลือดของสารคอนทรา
สตท์ี่มีไอโอดีนเป็นไปได้กับสารที่ไม่มไีอออนใดๆ ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของอาการข้างเคียงที่มาพร้อมกับ
การใช้สารทึบแสงทีล่ะลายนํ้าได้ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยารุนแรง อันตรายถึง
ชีวิต แอนาฟแิล็กทรอยด์ และอันตรายถึงชีวิต

อาการไม่พึงประสงคจ์ากสารทึบรังสีทีฉ่ีดได้แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ปฏิกิริยาเคมแีละปฏิกิริยาผิด
ปกติ
ปฏิกิริยาเคมีเป็นพิษเป็นผลจากคุณสมบัตทิางเคมีกายภาพของสารทึบรังสี ขนาดยา และความเร็วในการฉีด 
การรบกวนและการบาดเจ็บของโลหิตพลศาสตร์ทั้งหมดที่อวัยวะหรือหลอดเลือดที่ถูกรบกวนด้วยคอนทรา
สตม์ีเดียมรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้
ปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดรวมถึงปฏิกิริยาอื่นๆ ทั้งหมด เกิดขึ้นบ่อยในผู้ป่วยอายุ 20 ถึง 40 ปี ปฏิกิริยาที่
แปลกประหลาดอาจหรือไมข่ึ้นอยู่กับปริมาณของยาที่ฉีด ความเร็วในการฉีด และขั้นตอนการถ่ายภาพรังสี 
ปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดแบ่งออกเป็นเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ปฏิกิริยาเล็กน้อยนั้นจํากัดตัวเองและ
ระยะเวลาสั้น ปฏิกิริยารุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตและการรักษาเป็นเรื่องเร่งด่วนและจําเป็น

อุบัติการณ์ทีร่ายงานของอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสใีนผู้ป่วยทีม่ีประวัติภูมิแพเ้ป็นสองเท่าของ
ประชากรทั่วไป ผู้ป่วยทีม่ีประวัติปฏิกิริยาก่อนหน้าต่อสารทึบรังสีจะอ่อนแอกว่าผู้ป่วยรายอื่นถึงสามเท่า 
อย่างไรก็ตาม ความไวต่อสื่อคอนทราสต์ดูเหมือนจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อทําการตรวจซํ้าๆ

อาการไม่พึงประสงคส์่วนใหญต่่อสารทึบรังสทีี่ฉีดไดจ้ะปรากฏภายใน 1 ถึง 3 นาทีหลังจากเริ่มฉีด แต่อาจ
เกิดปฏิกิริยาล่าช้า

ยาเกินขนาด
ยังไม่ได้รายงานผลทางคลินิกของการใช้ยาเกินขนาดกับ OMNIPAQUE อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์
กับสื่อ myelographic ที่ไม่ใชไ่อออนิกอื่น ๆ แพทย์ควรตื่นตัวต่อความถีแ่ละความรุนแรงของปฏิกิริยาที่
เกิดจาก CNS ที่เพิ่มขึ้น แม้แต่การใชย้าตามที่แนะนําก็สามารถสร้างผลกระทบได้เท่ากับการให้ยาเกินขนาด 
หากการจัดการผู้ป่วยอย่างไม่ถูกต้องในระหว่างหรือตามขั้นตอนทันที ยอมให้ยาส่วนใหญ่เข้าสูก่ะโหลก
ศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงต้น

LD . ภายใน50ค่า OMNIPAQUE (เป็นกรัมของไอโอดีนต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม) มากกว่า 2.0 ในหนู
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ปริมาณและการบริหาร — Intrathecal
ปริมาตรและความเข้มข้นของ OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 หรือ OMNIPAQUE 300 ที่จะ
ใหจ้ะขึ้นอยู่กับระดับและขอบเขตของคอนทราสต์ที่จําเป็นในพื้นที่ทีต่รวจสอบ รวมถึงอุปกรณ์และเทคนิคทีใ่ช้

แนะนําให้ใช้ OMNIPAQUE 180 ที่ความเข้มข้น 180 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 ที่ความเข้มข้น 
240 mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้มข้น 300 mgI/mL สําหรับการตรวจบริเวณเอว 
ทรวงอก และปากมดลูกในผู้ใหญโ่ดย การฉีดบริเวณเอวหรือปากมดลูกโดยตรงและทําให้เกิดภาวะ 
hypertonic เล็กน้อยกับ CSF
OMNIPAQUE 180 ทีค่วามเข้มข้น 180 mgI/mL ไดร้ับการแนะนําสําหรับการตรวจบริเวณเอว ทรวงอก 
และปากมดลูกในเด็กโดยการฉีดที่เอวและภาวะ hypertonic เล็กน้อยต่อ CSF

ไม่ควรเกินปริมาณรวมของไอโอดีน 3060 มก. หรือความเข้มข้น 300 มก. / มล. ในผู้ใหญ่และไม่ควรเกิน
ขนาดยารวม 2700 มก. ไอโอดีนหรือความเข้มข้น 180 มก. / มล. ในเด็กในการตรวจ myelographic 
ครั้งเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินการทดลองทางคลินิกจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับขั้นตอนการวินิจฉัย
ทั้งหมด ควรใชป้ริมาตรและขนาดยาขั้นตํ่าเพื่อสร้างภาพข้อมูลทีเ่พียงพอ ขั้นตอนส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
ปริมาณหรือความเข้มข้นสูงสุด

ไม่จําเป็นต้องวางยาสลบ ยาระงับประสาทหรือยากล่อมประสาทก่อนกําหนดมักไมจ่ําเป็น (ดู ข้อควรระวัง ) ผู้
ป่วยควรได้รับนํ้าเพียงพอก่อนและหลังการให้ contrast ผู้ป่วยที่มีอาการชักควรไดร้ับการรักษาด้วยยากัน
ชัก สารคอนทราสต์ของ radiopaque จํานวนมากเข้ากันไม่ไดใ้นหลอดทดลองกับยาแก้แพบ้างชนิดและยา
อื่นๆ อีกมาก ดังนั้นจึงไม่ควรผสมยาควบคูไ่ปกับสารทึบรังสี อัตราการฉีด:เพื่อหลีกเลี่ยงไมใ่ห้ผสมกับ CSF 
มากเกินไปและการเจือจางของคอนทราสตท์ี่ตามมา ควรทําการฉีดช้าๆ เป็นเวลา 1 ถึง 2 นาที

ขึ้นอยู่กับปริมาตรโดยประมาณของคอนทราสตก์ลางซึ่งอาจจําเป็นสําหรับขั้นตอน CSF จํานวนเล็กน้อย
อาจถูกลบออกเพื่อลดการกระจัดของช่องว่าง subarachnoid

เข็มเจาะเอวหรือปากมดลูกอาจถูกถอดออกทันทีหลังการฉีด เนื่องจากไม่จําเป็นต้องถอด OMNIPAQUE 
หลังจากฉีดเข้าไปในช่องใตผ้ิวหนัง
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ผู้ใหญ่:ปริมาณรวมที่แนะนําตามปกตสิําหรับใชใ้น myelography เกี่ยวกับเอว ทรวงอก ปากมดลูก 
และคอลัมน์ทั้งหมดในผู้ใหญ่คือ 1.2 gI ถึง 3.06 gI ดังนี้:

ความเข้มข้น
(มก.ไอ./มล.)

ปริมาณ
(มล.)

ปริมาณ
(จีไอ)ขั้นตอน

เอว
Myelography
(ผ่านทางเอว
ฉีด)

สูตร

ออมนปิาค 180
ออมนปิาค 240

180
240

10-17
7-12.5

1.8-3.06
1.7-3.0

ทรวงอก
Myelography
(ผ่านทางเอว
หรือปากมดลูก
ฉีด)

ออมนปิาค 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.7-3.0
1.8-3.0

เกี่ยวกับคอ
Myelography
(ผ่านทางเอว
ฉีด)

ออมนปิาค 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

เกี่ยวกับคอ
Myelography
(ผ่าน C1-2
ฉีด)

ออมนปิาค 180
ออมนปิาค 240
OMNIPAQUE 300

180
240
300

7-10
6-12.5
4-10

1.3-1.8
1.4-3.0
1.2-3.0

ทั้งหมด
เสา

Myelography
(ผ่านทางเอว
ฉีด)

ออมนปิาค 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

กุมารเวชศาสตร์:ปริมาณรวมทีแ่นะนําตามปกตสิําหรับการตรวจ myelography เกี่ยวกับเอว ทรวงอก 
ปากมดลูก และ/หรือการเจาะกระดูกสันหลังส่วนเอวในเด็กคือ 0.36 gI ถึง 2.7 gI (ดตูารางด้านล่าง) 
ปริมาณที่ใชจ้ริงขึ้นอยู่กับอายุของผูป้่วยเป็นส่วนใหญ่ และแนะนําให้ใช้แนวทางต่อไปนี้

คอนซี
(มก.ไอ./มล.)

180
180
180
180
180

ปริมาณ
(มล.)
2-4
4-8
5-10
5-12
6-15

ปริมาณ
(จีไอ)

0.36-0.72
0.72-1.44

0.9-1.8
0.9-2.16
1.08-2.7

อายุ
0 ถึง < 3 เดือน
3 ถึง < 36 ม.
3 ถึง <7 ปี
7 ถึง <13 ปี
13 ถึง 18 ปี
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การถอนสารคอนทราสต์ออกจากภาชนะบรรจคุวรดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใตส้ภาวะปลอดเชื้อด้วย
เข็มฉีดยาที่ปลอดเชื้อ การเจาะกระดูกสันหลังจะต้องดําเนินการภายใต้สภาวะปลอดเชื้อเสมอ

ควรตรวจดูผลิตภัณฑท์างหลอดเลือดด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคหรือการเปลี่ยนสีก่อนใช้งาน หากมี
อนุภาคหรือการเปลี่ยนสี ห้ามใช้ ทําซํ้าขั้นตอน:ถ้าในการวินิจฉัยทางคลินิกของแพทย์จําเป็นต้องมกีาร
ตรวจซํ้าหรือต่อเนื่อง ควรสังเกตช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างการบริหารยาเพื่อให้ยาออกจากร่างกายได้
ตามปกติ ควรเว้นช่วงเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนทําการตรวจซํ้า อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ ขอ
แนะนําให้ใชเ้วลา 5 ถึง 7 วัน

การจัดการผู้ป่วย—ข้อเสนอแนะทางช่อง
ไขสันหลังสําหรับการจัดการผู้ป่วยตามปกติ

ควรมีการจัดการผู้ป่วยที่ดีตลอดเวลาเพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน

ขั้นตอนก่อน
• ควรพิจารณาหยุดใชย้าระงับประสาท (รวมถึง phenothiazines เช่น chlorpromazine, 

prochlorperazine และ promethazine) อย่างน้อย 48 ชั่วโมงล่วงหน้า
• ควบคุมอาหารให้เป็นปกตกิ่อนทําหัตถการไม่เกิน 2 ชั่วโมง
• ให้ความชุ่มชื้น-ของเหลวจนถึงขั้นตอน

ระหว่างขั้นตอน
• ใช้ปริมาณและความเข้มข้นตํ่าสุดที่จําเป็นสําหรับความคมชัดทีน่่าพอใจ (ดูในการให้สารอาหาร และการ

บริหาร )
• ในทุกเทคนิคการจัดตําแหน่ง ใหศ้ีรษะของผู้ป่วยอยู่เหนือระดับสูงสุดของกระดูกสันหลัง
• อย่าก้มหัวโต๊ะเกิน 15° ในตัวสื่อคอนทราสต์ทีเ่คลื่อนทีแ่บบกะโหลก
• ในผู้ป่วยที่มภีาวะลอร์ดโอซิสมากเกินไป ให้พิจารณาตําแหน่งด้านข้างสําหรับการฉีดและการเคลื่อนไหวของเซฟ

าลาดขนาดกลาง
• ฉีดช้าๆ (เกิน 1 ถึง 2 นาที) เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมมากเกินไป
• เพื่อเป็นยาลูกกลอน ย้ายสื่อไปยังพื้นที่ส่วนปลายช้ามาก . ใช้การตรวจสอบด้วยฟลูออโรสโคปกิ
• หลีกเลี่ยงไม่ให้ยาลูกกลอนเข้าไปในกะโหลกศีรษะ
• หลีกเลี่ยงการแพรก่ระจายในช่วงต้นและสูงของตัวกลาง
• หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอย่างกะทันหันหรือเคลื่อนไหวเพื่อลดการผสมอาหารกับ CSF มากเกิน

ไป สั่งใหผู้้ป่วยอยู่ต่อไปเฉยๆ . ย้ายคนไขช้้า และเท่าที่จําเป็นเท่านั้น

ภายหลังขั้นตอน
• ยกศีรษะของเปลหามขึ้นไปอย่างน้อย 30° ก่อนเคลื่อนย้ายผูพ้ักฟื้นขึ้นไปบนเปล
• การเคลื่อนไหวเข้าและออกจากเปลควรทําอย่างช้าๆ โดยทีผู่้ป่วยอยู่เฉยๆ โดยคงรักษาไว้หัวขึ้น 

ตําแหน่ง.
• ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นเตียง ให้ยกหัวเตียงขึ้น 30° เป็น 45°
• แนะนําใหผู้้ป่วยอยู่บนเตียง ในท่านั่งหรือกึ่งนั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองสามชั่วโมงแรก

• เฝ้าสังเกตอย่างใกลช้ิดเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงหลังจากไมอีโลแกรม
• ไดร้ับความร่วมมือจากผู้มาเยี่ยมเยียนในการรักษาความสงบของผู้ป่วยและในหัวขึ้น ตําแหน่งโดยเฉพาะในสองสาม

ชั่วโมงแรก
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• ส่งเสริมของเหลวในช่องปาก อาหารตามที่ยอมรับได้
• หากมีอาการคลื่นไสห้รืออาเจียน , ห้ามใชย้าต้านอาการคลื่นไส้ฟีโนไทอาซีน อาการคลื่นไส้อาเจียนอย่าง

ต่อเนื่องจะทําใหร้่างกายขาดนํ้า ดังนั้นจึงแนะนําให้พิจารณาทดแทนด้วยของเหลวทางหลอดเลือดดํา
โดยทันที

ทางเลือกวิธหีลังการผ่าตัด
• หลักฐานล่าสุดทีม่ี contrast media แบบ nonionic ทีล่ะลายนํ้าได้ แสดงให้เห็นว่าการรักษา 

postmyelography ของผู้ป่วยใหอ้ยู่ในตําแหน่งตั้งตรง (ผ่านทางรถเข็นหรือ ambulation) อาจ
ช่วยลดผลข้างเคียงได้ ท่าตั้งตรงอาจช่วยชะลอการกระจายตัวของตัวกลางและเพื่อเพิ่มการดูดซึม
ของแมงมุมในกระดูกสันหลัง

มาตรา II
เภสัชวิทยาคลินิก—หลอดเลือด

หลังจากฉีดเข้าเส้นเลือดแล้ว iohexol จะถูกกระจายในช่องของเหลวนอกเซลล์และถูกขับออกโดยไม่
เปลี่ยนแปลงโดยการกรองของไต มันจะทําใหเ้รือเหล่านั้นทึบแสงในเส้นทางของการไหลของสารตัดกันที่
อนุญาตใหม้ีการแสดงภาพรังสขีองโครงสร้างภายในจนกว่าจะเกิดการตกเลือดอย่างมีนัยสําคัญ

ประมาณ 90% หรือมากกว่าของขนาดยาที่ฉีดจะถูกขับออกภายใน 24 ชั่วโมงแรก โดยความเข้มข้นสูงสุด
ของปัสสาวะจะเกิดขึ้นในชั่วโมงแรกหลังการให้ยา ระดับไอโอเฮกซอลในพลาสมาและปัสสาวะบ่งชี้ว่าการ
กวาดล้างร่างกายของไอโอเฮกซอลมีสาเหตหุลักมาจากการล้างไต การเพิ่มขนาดยาจาก 500 มก./กก. เป็น 
1500 มก.ไอ/กก. ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกวาดล้างของยาอย่างมนีัยสําคัญ ค่าเภสัชจลนศาสตรต์่อไปนี้
สังเกตไดจ้ากการให้ iohexol ทางหลอดเลือดดํา (ระหว่าง 500 มก. / กก. ถึง 1500 มก. / กก.) กับผู้ใหญ่ 
16 คน: การล้างไต - 120 (86-162) มล. / นาที; การกวาดล้างร่างกายทั้งหมด—131 (98-165) มล./นาท;ี 
และปริมาตรของการกระจาย—165 (108-219) มล./กก.

การสะสมของไตนั้นเร็วเพียงพอที่ระยะเวลาของการทึบสูงสุดของทางเดินไตอาจเริ่มเร็วที่สุดเท่าที่ 1 นาที
หลังการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา Ugrams จะปรากฏชัดในเวลาประมาณ 1 ถึง 3 นาที โดยมีความเปรียบต่างที่
เหมาะสมที่สุดระหว่าง 5 ถึง 15 นาที ในภาวะโรคไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสามารถในการขับถ่ายมีการ
เปลี่ยนแปลง อัตราการขับถ่ายอาจแตกต่างกันไปอย่างไม่คาดคิด และความทึบอาจล่าช้าหลังการฉีด การ
ด้อยค่าของไตอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้ขาดความไมช่ัดเจนในการวินิจฉัยของระบบการรวบรวม และอาจคาด
การณ์ระดับไอโอเฮกซอลในพลาสมาที่ยืดเยื้อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของการด้อยค่าของไต ในผู้ป่วยเหล่านี้ 
เช่นเดียวกับในทารกทีม่ีไตที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ เส้นทางการขับถ่ายทางถุงนํ้าดแีละลําไส้เล็กอาจเพิ่มขึ้น

ไอโอเฮกซอลแสดงความสัมพันธท์ี่ตํ่าสําหรับโปรตีนในซีรัมหรือพลาสมา และจับกับอัลบูมนิในซีรัมได้
ไม่ดี
ไม่มกีารเผาผลาญอาหาร การกําจัดไอโอดีน หรือการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพอย่างมีนัยสําคัญ
OMNIPAQUE อาจข้ามกําแพงรกในมนุษย์โดยการแพรก่ระจายอย่างง่าย ไม่ทราบว่าไอโอเฮกซอลถูก
ขับออกมาในนมของมนุษย์ในระดับใด
การศึกษาในสัตว์ทดลองบ่งชี้ว่า iohexol ไม่สามารถข้ามสิ่งกีดขวางเลือดและสมองได้ในระดับที่
มีนัยสําคัญหลังจากการบริหารหลอดเลือด
OMNIPAQUE ปรับปรุงการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพรังสี 
ระดับของการเพิ่มความหนาแน่นนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณไอโอดีนในขนาดยาที่ให้ ระดับไอโอดีนใน
เลือดสูงสุดเกิดขึ้นทันทหีลังการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างรวดเร็ว ระดับเลือดลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 5 ถึง 
10 นาที และครึ่งชีวิตของหลอดเลือดจะอยู่ที่ประมาณ 20 นาที นีส้ามารถอธิบายไดโ้ดยการเจือจางในหลอด
เลือดและ
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ช่องของเหลวนอกหลอดเลือดซึ่งทําให้ความเข้มข้นในพลาสมาลดลงอย่างรวดเร็ว ความสมดุลกับส่วนนอก
เซลล์จะถึงในเวลาประมาณสิบนาที หลังจากนั้น การล้มจะกลายเป็นเลขชี้กําลัง

เภสัชจลนศาสตร์ของไอโอเฮกซอลในเนื้อเยื่อปกตแิละผิดปกตแิสดงให้เห็นว่ามีความแปรปรวน การเพิ่ม
ความคมชัดจะแสดงผลสูงสุดทันทหีลังการให้ยาลูกกลอน (15 วินาทถีึง 120 วินาที) ดังนั้น การปรับปรุงที่
ยิ่งใหญท่ี่สุดอาจถูกตรวจพบโดยชุดของการสแกนสองถึงสามวินาทีต่อเนื่องกันซึ่งดําเนินการภายใน 30 ถึง 
90 วินาทีหลังการฉีด (กล่าวคือ การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบไดนามิก) การใชเ้ทคนิคการสแกน
อย่างต่อเนื่อง (เช่น การสแกน CT แบบไดนามิก) อาจปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพและการประเมินการ
วินิจฉัยของเนื้องอกและรอยโรคอื่นๆ เช่น ฝี เผยให้เห็นถึงโรคที่ไม่สงสัยในบางครั้งหรือเป็นวงกว้างในบาง
ครั้ง ตัวอย่างเช่น ซีสต์อาจแยกความแตกต่างจากรอยโรคหลอดเลือดแข็งเมื่อเปรียบเทียบภาพก่อนคอนท
ราสตแ์ละการสแกนทีป่รับปรุงแล้ว มวลทีไ่ม่กระจายตัวแสดงการดูดกลืนรังสีเอกซ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง (
หมายเลข CT) รอยโรคหลอดเลือดมีลักษณะเฉพาะโดยการเพิ่มจํานวน CT ในไม่กี่นาทีหลังจากยาลูกกลอน
ของสารทึบแสงในหลอดเลือด; อาจเป็นเนื้อร้าย ไมร่้ายแรง หรือเนื้อเยื่อปกติ แต่อาจไม่ใชซ่ีสต์ เลือดคั่ง หรือ
รอยโรคอื่นทีไ่ม่ใช่หลอดเลือด

เนื่องจากการสแกนทีไ่ม่ปรับปรุงอาจให้ข้อมูลการวินิจฉัยทีเ่พียงพอในผู้ป่วยแต่ละราย การตัดสินใจใช้
การเพิ่มความคมชัด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการได้รับรังสีที่เพิ่มขึ้น ควรอยู่บนพื้นฐานของ
การประเมินอย่างรอบคอบของผลการตรวจ CT ทางคลินิก การตรวจทางรังสีวิทยา และการตรวจ CT ที่
ไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างรอบคอบ

การสแกน CT ของศีรษะ
ในทางตรงกันข้าม OMNIPAQUE ไม่ได้สะสมในเนื้อเยื่อสมองปกตเินื่องจากการมีอยู่ของสิ่งกีดขวางเลือด
และสมองตามปกติ การเพิ่มขึ้นของการดูดกลืนรังสีเอกซ์ในสมองปกติเกิดจากการมีสารคอนทราสต์ภายใน
สระเลือด การแตกของตัวกั้นเลือดและสมอง เช่น เกิดขึ้นในเนื้องอกทีร่้ายแรงของสมอง ทําใหเ้กิดการ
สะสมของคอนทราสต์กลางภายในเนื้อเยื่อคั่นระหว่างหน้าของเนื้องอก เนื้อเยื่อสมองปกติทีอ่ยูต่ิดกันไม่มี
สารตัดกัน

การเพิ่มความคมชัดสูงสุดในเนื้อเยื่อมักเกิดขึ้นหลังจากถึงระดับไอโอดีนในเลือดสูงสุด อาจเกิดความล่าช้าใน
การเพิ่มประสิทธิภาพคอนทราสต์สูงสุด ภาพทีเ่พิ่มความคมชัดในการวินิจฉัยของสมองได้รับนานถึง 1 
ชั่วโมงหลังการให้ยาลูกกลอนทางหลอดเลือดดํา ความล่าช้านี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มความคมชัดของภาพรังสี
อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการสะสมของไอโอดีนทีม่ีสื่อภายในแผลและนอกแหล่งเลือด แม้ว่ากลไกทีเ่กิด
ขึ้นจะไม่ชัดเจน การเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพรังสีของรอยโรคทีไ่ม่ใช่เนื้องอก เช่น ความผิดปกติ
ของหลอดเลือดแดงและโป่งพอง อาจขึ้นอยู่กับปริมาณไอโอดีนของแหล่งรวมของเลือดที่ไหลเวียน

ในผูป้่วยทีท่ราบหรือสงสัยว่าสิ่งกีดขวางในเลือดและสมองต้องหยุดชะงัก จะต้องประเมินการใชส้ื่อความคม
ชัดใด ๆ ของรังสเีอกซ์ตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเพื่อให้ไดร้ับประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สื่อที่ไม่ใชไ่อออ
นิกเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสื่อไอออนิก

การสแกน CT ของร่างกาย
ในทางตรงกันข้าม OMNIPAQUE จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากหลอดเลือดไปยังพื้นทีน่อกหลอดเลือด 
การดูดซึมเอ็กซ์เรยท์ี่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือด ความเข้มข้นของสารคอนทราสต์ และการ
สกัดคอนทราสต์มีเดียมโดยเนื้อเยื่อคั่นระหว่างหน้าของเนื้องอกเนื่องจากไม่มสีิ่งกีดขวาง การเพิ่มความคม
ชัดจึงเกิดจากความแตกต่างในการแพรก่ระจายของหลอดเลือดระหว่างเนื้อเยื่อปกตแิละเนื้อเยื่อผิดปกติ 
ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากในสมอง

13

รหัสอ้างอิง: 4080358



ข้อบ่งชี้และการใช้งาน
ทั่วไป—หลอดเลือด

OMNIPAQUE 350 ได้รับการระบใุนผู้ใหญส่ําหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจ (ventriculography, selective coronary 
arteriography), aortography รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับรากของหลอดเลือด, aortic arch, หลอดเลือดแดงใหญจ่ากน้อย
ไปมาก, หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องและกิ่งก้านของมัน, การเพิ่มความคมชัดสําหรับการตรวจศีรษะและร่างกายด้วย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร,์ angiography การลบทางดิจิตอลทางหลอดเลือดดํา ของศีรษะ คอ ช่องท้อง ไตและหลอดเลือดส่วน
ปลาย หลอดเลือดแดงส่วนปลาย และการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
OMNIPAQUE 350 ได้รับการระบใุนเด็กสําหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจ (ventriculography, pulmonary 
arteriography และ venography; การศึกษาหลอดเลือดแดงหลักประกันและ aortography ซึ่งรวมถึงรากของหลอด
เลือดแดง aortic arch, ascending และ descending aorta)
OMNIPAQUE 300 ได้รับการระบใุนผู้ใหญส่ําหรับการตรวจหลอดเลือด รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับส่วนโค้งของหลอดเลือด 
หลอดเลือดแดงใหญใ่นช่องท้องและกิ่งก้าน การเพิ่มความคมชัดสําหรับการถ่ายภาพศีรษะและร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์เอก
ซ์เรย์ หลอดเลือดในสมอง การตรวจหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (phlebography) และการตรวจทางเดินปัสสาวะ

OMNIPAQUE 300 ได้รับการระบใุนเด็กสําหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจ (ventriculography) ระบบทางเดินปัสสาวะ
ทางเดินปัสสาวะ และการเพิ่มความคมชัดสําหรับการถ่ายภาพศีรษะด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
OMNIPAQUE 240 ได้รับการระบไุว้ในผู้ใหญ่เพื่อเพิ่มความคมชัดสําหรับการถ่ายภาพศีรษะด้วยเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
และการตรวจหลอดเลือดบริเวณส่วนปลาย (phlebography)
OMNIPAQUE 140 ได้รับการระบไุว้ในผู้ใหญ่สําหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียง (angiography) การลบแบบดิจิทัล
ภายในหลอดเลือดของศีรษะ คอ ช่องท้อง ไต และหลอดเลือดส่วนปลาย
OMNIPAQUE 240 ได้รับการระบุในเด็กเพื่อเพิ่มความคมชัดสําหรับการถ่ายภาพศีรษะด้วยเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

ข้อห้าม
ไม่ควรให้ OMNIPAQUE แก่ผู้ป่วยที่แพ้ iohexol ทีท่ราบ

คําเตือน—ทั่วไป
สารคอนทราสตท์ี่มีไอโอดีนแบบไม่มีไอออนยับยั้งการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลองน้อยกว่าสื่อคอนทรา
สตแ์บบไอออนิก มีรายงานการแข็งตัวของเลือดเมื่อเลือดยังคงสัมผัสกับกระบอกฉีดยาที่มีสารคอนทราสต์
แบบไม่มีไอออน
มีรายงานการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่ร้ายแรงและแทบจะไม่ร้ายแรงซึ่งทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรค
หลอดเลือดสมองในระหว่างขั้นตอน angiographic ด้วย contrast media ทั้งแบบไอออนิกและแบบไม่มี
ไอออน ดังนั้นเทคนิคการบริหารหลอดเลือดอย่างพิถีพิถันจึงมีความจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างขั้น
ตอนการสร้างเส้นเลือดใหม่ เพื่อลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ปัจจัยหลายประการ รวมถึงระยะเวลาของขั้น
ตอน วัสดุของสายสวนและหลอดฉีดยา สถานะของโรคที่แฝงอยู่ และยาทีใ่ช้ร่วม อาจทําใหเ้กิดเหตุการณล์ิ่ม
เลือดอุดตันได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ขอแนะนําให้ใช้เทคนิคการสร้างเส้นเลือดใหม่อย่างพิถีพิถัน รวมถึงให้
ความสนใจอย่างใกลช้ิดกับการปรับสายสวนและสายสวน การใชร้ะบบท่อร่วมและ/หรือก๊อกปิดนํ้าแบบสาม
ทาง การชะล้างสายสวนบ่อยๆ ด้วยนํ้าเกลือเฮปาริไนซ์ และลดความยาวของขั้นตอนในหลอดทดลองการแข็ง
ตัว

OMNIPAQUE ควรใชด้้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทํางานอย่างรุนแรงของ
ตับและไต, thyrotoxicosis รุนแรงหรือ myelomatosis ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับครเีอตินีนในเลือดสูง
กว่า 3 มก./เดซิลิตร ไม่ควรได้รับการตรวจ เว้นแต่จะมีประโยชน์ที่เป็นไปได้ของ
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การตรวจสอบอย่างชัดเจนเกินความเสี่ยงเพิ่มเติม ไม่แนะนําให้ใช้ OMNIPAQUE ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคไต

สารทึบรังสกีัมมันตภาพรังสีอาจเป็นอันตรายในผู้ป่วยทีม่ี myeloma หลายชนิดหรือ paraproteinemia 
อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีภาวะ anuria ทีด่ื้อต่อการรักษา แม้ว่า contrast agent หรือการคายนํ้าไม่
ไดพ้ิสูจน์แยกกันว่าเป็นสาเหตขุอง anuria ใน myeloma แตม่ีการสันนิษฐานว่าการรวมกันของทั้งสองอาจ
เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ ความเสี่ยงในผู้ป่วย myelomatous ไม่ไดเ้ป็นข้อห้าม อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องมีข้อ
ควรระวังพิเศษ ไมแ่นะนําใหใ้ชก้ารคายนํ้าบางส่วนในการเตรียมผู้ป่วยเหล่านี้ก่อนการฉีด เนื่องจากอาจทําใหผู้้
ป่วยมีแนวโน้มทีจ่ะตกตะกอนของโปรตีน myeloma ในท่อไต ไม่มีรูปแบบใดของการบําบัด รวมถึงการฟอก
ไต ที่ประสบความสําเร็จในการย้อนกลับผล Myeloma ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี

สารสื่อความเปรียบต่างแบบไอออน เมื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดําหรือในหลอดเลือดแดง อาจกระตุ้นให้เกิดอาการ
เคียวในบุคคลทีเ่ป็นโฮโมไซกัสสําหรับโรคเซลล์รูปเคียว
การบริหารวัสดุ radiopaque ให้กับผู้ป่วยทีรู่้จักหรือสงสัยว่ามี pheochromocytoma ควรดําเนินการ
ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ตามความเห็นของแพทย์ ประโยชน์ที่เป็นไปไดข้องกระบวนการดังกล่าวมี
มากกว่าความเสี่ยงที่พิจารณาแล้ว ให้ดําเนินการตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่
ฉีดเข้าไปควรให้น้อยที่สุด ควรประเมินความดันโลหิตของผูป้่วยตลอดขั้นตอนและควรมีมาตรการในการ
รักษาภาวะความดันโลหิตสูง

รายงานของพายุไทรอยดห์ลังการใชส้ารทึบรังสทีี่มีไอโอดีนและไอโอนิกในผู้ป่วยทีม่ภีาวะต่อมไทรอยด์
ทํางานเกินหรือต่อมไทรอยด์ทํางานโดยอัตโนมัติ แนะนําให้ประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมในผู้ป่วยดังกล่าว
ก่อนใช้สารทึบรังสีใดๆ
อาการไมพ่ึงประสงคท์างผิวหนังอย่างรุนแรง:อาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังอย่างรุนแรง (SCAR) 
อาจเกิดขึ้นจาก 1 ชั่วโมงถึงหลายสัปดาหห์ลังการให้สารทึบแสงในหลอดเลือด ปฏิกิริยาเหล่านีร้วมถึง
กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน และ toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN) ภาวะตุ่มหนองจาก
ภายนอกแบบเฉียบพลัน (AGEP) และปฏิกิริยาของยาที่มี eosinophilia และอาการทางระบบ (DRESS) 
ความรุนแรงของปฏิกิริยาอาจเพิ่มขึ้นและเวลาที่เริ่มมีอาการอาจลดลงเมื่อใชส้ารคอนทราสต์ซํ้า ยา
ป้องกันโรคอาจไมส่ามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการข้างเคียงทีรุ่นแรงที่ผิวหนังได้ หลีกเลี่ยงการให้ 
Omnipaque แก่ผู้ป่วยที่มีประวัตอิาการข้างเคียงที่ผิวหนังอย่างรุนแรงต่อ Omnipaque การตรวจ
ปัสสาวะควรทําด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรงและผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคไต
และตับรวมกัน

ข้อควรระวัง—ทั่วไป
ขั้นตอนการวินิจฉัยทีเ่กี่ยวข้องกับการใชส้ารตรวจวินิจฉัยด้วยรังสคีวรดําเนินการภายใตก้ารดูแลของ
บุคลากรทีไ่ด้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นและมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนเฉพาะทีจ่ะดําเนินการ ควรมี
อุปกรณอ์ํานวยความสะดวกทีเ่หมาะสมเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของขั้นตอน เช่นเดียวกับการรักษาฉุกเฉิน
ในกรณีทีเ่กิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารคอนทราสต์ หลังจากไดร้ับสารกัมมันตภาพรังสีทางหลอดเลือดแล้ว 
บุคลากรทีม่ีความสามารถและสิ่งอํานวยความสะดวกฉุกเฉินควรพร้อมให้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 30 ถึง 
60 นาที เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาล่าช้าอย่างรุนแรง (ดู อาการไม่พึงประสงค์: ในหลอดเลือด—ทั่วไป)

ภาวะขาดนํ้าในขั้นเตรียมมีอันตรายและอาจส่งผลต่อภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขั้นสูง ผู้
ป่วยเบาหวาน และในผู้ป่วยที่ไมเ่ป็นเบาหวานทีอ่่อนแอ (มักเป็นผู้สูงอายทุีเ่ป็นโรคไตวายเรื้อรัง) ทารกและ
เด็กเล็ก ภาวะขาดนํ้าในผู้ป่วยเหล่านี้
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ดูเหมือนว่าจะได้รับการปรับปรุงโดยการกระทําของยาขับปัสสาวะออสโมติกของตัวแทนระบบทางเดิน
ปัสสาวะ เป็นทีเ่ชื่อกันว่าการจํากัดของเหลวข้ามคืนก่อนการตรวจทางเดินปัสสาวะโดยทั่วไปไม่ไดใ้ห้ภาพ
ทีด่ีขึ้นในผู้ป่วยปกติผู้ป่วยควรได้รับนํ้าเพียงพอก่อนและหลังการให้ contrast media รวมทั้ง 
iohexol
มีรายงานเกี่ยวกับภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคไตจากเบาหวานและในผู้ป่วยทีไ่ม่ได้
เป็นเบาหวานทีอ่่อนแอ ดังนั้นควรคํานึงถึงความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนดําเนินการตาม
ขั้นตอนการถ่ายภาพรังสใีนผู้ป่วยเหล่านี้

ทันทหีลังการผ่าตัด ควรใชก้ารตรวจระบบทางเดินปัสสาวะด้วยความระมัดระวังในผู้รับการปลูกถ่าย
ไต
ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยา รวมทั้งปฏิกิริยาร้ายแรง คุกคามถึงชีวิต เสียชีวิต แอ
นาฟิแล็กทรอยด์ หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด (ดู อาการไม่พึงประสงค์: ในหลอดเลือด—ทั่วไป) สิ่งสําคัญ
ที่สุดคือต้องมีการวางแผนแนวทางปฏิบัติอย่างรอบคอบล่วงหน้าสําหรับการรักษาปฏิกิริยารุนแรงในทันที 
และบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมจะพร้อมใชง้านในกรณทีี่เกิดปฏิกิริยาใดๆ

ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาผิดปกตใินผู้ป่วยทีอ่่อนแอ (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์: หลอดเลือด 
- ทั่วไป ) ประชากรทีอ่่อนแอรวมถึง แต่ไมจ่ํากัดเฉพาะ ผู้ป่วยทีม่ีประวัติของปฏิกิริยาก่อนหน้าต่อสารทึบรังสี 
ผูป้่วยที่มีความไวต่อสารไอโอดีนทีท่ราบกันดีอยู่แล้ว และผู้ป่วยทีม่อีาการแพ้ทางคลินิกทีท่ราบ ได้แก่ โรค
หอบหืด ไข้ละอองฟาง และอาการแพอ้าหาร .

การเกิดปฏิกิริยารุนแรงทีแ่ปลกประหลาดไดก้ระตุ้นให้ใช้วิธีการทดสอบล่วงหน้าหลายวิธี อย่างไรก็ตาม การ
ทดสอบล่วงหน้าไมส่ามารถอาศัยการทํานายปฏิกิริยารุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ขอแนะนําว่า
ประวัติทางการแพทย์อย่างละเอียดโดยเน้นทีก่ารแพ้และภาวะภูมไิวเกิน ก่อนการฉีดสารทึบรังสีใดๆ อาจมี
ความแม่นยํามากกว่าการทดสอบล่วงหน้าในการทํานายอาการข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น

ประวัติการแพห้รือแพง้่ายโดยพลการไม่ได้ห้ามไม่ให้ใช้ยาคอนทราสต์ซึ่งขั้นตอนการวินิจฉัยเป็นสิ่งจําเป็น 
แต่ควรใช้ความระมัดระวัง (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์: หลอดเลือด—ทั่วไป) ควรพิจารณาและใชย้าก่อนการใช้
ยาด้วย antihistamines หรือ corticosteroids เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดอาการแพท้ี่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยดัง
กล่าวโดยใชก้ระบอกฉีดยาแยกต่างหาก รายงานล่าสุดระบุว่าการปรับสภาพดังกล่าวไม่ไดป้้องกันปฏิกิริยาที่
คุกคามถึงชีวิตอย่างร้ายแรง แต่อาจลดทั้งอุบัตกิารณแ์ละความรุนแรงได้

แม้ว่า osmolality ของ OMNIPAQUE จะตํ่าเมื่อเทียบกับ diatrizoate- หรือ iothalamatebased 
ionic agents ทีม่ีความเข้มข้นของไอโอดีนที่เทียบเท่ากัน แตก่ารเพิ่มขึ้นของปริมาณ osmotic ของ
ระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยทีม่ีภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในระหว่างการฉีด ควรสังเกต
ผูป้่วยเหล่านี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงตามขั้นตอนเพื่อตรวจหาความผิดปกตขิองระบบไหลเวียนโลหิตที่ล่าช้า

อาจมีการระบุการดมยาสลบในการดําเนินการบางอย่างในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีเ่ลือก อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเหล่านี้
มีอุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงคส์ูงขึ้น และอาจเนื่องมาจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถระบุอาการที่ไมพ่ึง
ปรารถนา หรือเป็นผลจากความดันโลหิตตกจากการดมยาสลบซึ่งสามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจและ
เพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสกับ ตัวแทนความคมชัด

ควรหลีกเลี่ยง angiography เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ในผู้ป่วยที่มี homocystinuria เนื่องจากมีความเสี่ยงที่
จะทําใหเ้กิดลิ่มเลือดอุดตันและเส้นเลือดอุดตัน
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ในขั้นตอนการตรวจหลอดเลือด ควรพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องการทําใหแ้ผ่นโลหะหลุดออกหรือสร้าง
ความเสียหายหรือเจาะผนังหลอดเลือดในระหว่างการปรับสายสวนและการฉีดสารทีม่ีความคมชัด ทดสอบ
การฉีดเพื่อให้แน่ใจว่ามกีารวางสายสวนทีเ่หมาะสม
การตรวจหลอดเลือดหัวใจควรดําเนินการเฉพาะในผู้ป่วยทีผ่ลประโยชน์ทีค่าดหวังมมีากกว่าความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ความเสี่ยงโดยธรรมชาติของการทํา angiocardiography ในผู้ป่วยที่มภีาวะถุงลมโป่งพองในปอด
เรื้อรังต้องไดร้ับการชั่งนํ้าหนักเทียบกับความจําเป็นในการดําเนินการตามขั้นตอนนี้

เมื่อต้องฉีด OMNIPAQUE โดยใชก้ระบอกฉีดยาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ควรดึงสารทีม่ีคอนทราสต์
เข้าไปในกระบอกฉีดยาและใชง้านทันที
หากใช้อุปกรณ์ที่ไมใ่ชแ้ล้วทิ้ง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทีต่กค้างด้วยสาร
ทําความสะอาดตามรอย
ควรตรวจดูผลิตภัณฑท์างหลอดเลือดด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสกี่อนดําเนินการ 
หากมีอนุภาคหรือการเปลี่ยนสี ห้ามใช้

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย
ผูป้่วยที่ไดร้ับยาฉีดเพื่อวินิจฉัยโรคกัมมันตภาพรังสคีวรไดร้ับคําแนะนําให้: 1. แจ้งให้แพทย์ทราบ
หากคุณกําลังตั้งครรภ์ (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก—ทางหลอดเลือด)

2. แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณเป็นโรคเบาหวานหรือถ้าคุณมี multiple myeloma, 
pheochromocytoma, โรคเซลลเ์คียวโฮโมไซกัส หรือโรคไทรอยด์ทีเ่ป็นที่รู้จัก (ดคูํา เตือน)

3. แจ้งใหแ้พทย์ทราบ หากคุณแพ้ยา อาหาร หรือหากคุณมีปฏิกิริยาใดๆ กับการฉีดสีย้อมที่ใช้สําหรับ
กระบวนการเอ็กซเ์รย์ครั้งก่อน (ดคูําแนะนําในการดูแลรักษา - ทั่วไป)

4. แจ้งแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาอื่น ๆ ทีคุ่ณกําลังใชอ้ยู่ รวมทั้งยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ก่อนที่คุณจะได้
รับยานี้

5. แนะนําใหผู้้ป่วยแจ้งแพทย์หากมีอาการผื่นขึ้นหลังจากไดร้ับ Omnipaque

ปฏิกิริยาระหว่างการทดสอบยา/ห้องปฏิบัติการ
หากต้องใช้ไอโซโทปทีม่ีไอโอดีนในการวินิจฉัยโรคไทรอยด์ ความสามารถในการจับไอโอดีนของเนื้อเยื่อ
ไทรอยด์อาจลดลงเป็นเวลา 2 สัปดาหห์ลังการให้ contrast medium การทดสอบการทํางานของต่อม
ไทรอยด์ทีไ่ม่ขึ้นอยู่กับการประมาณค่าไอโอดีน เช่น T3

การดูดซึมเรซินหรือการทดสอบไทรอกซินโดยตรงจะไม่ได้รับผลกระทบ
สารคอนทราสต์ของ radiopaque จํานวนมากเข้ากันไม่ไดใ้นหลอดทดลองกับยาแก้แพบ้างชนิดและยา
อื่นๆ อีกมาก ดังนั้นจึงไม่ควรนํายาอื่นๆ มาผสมกับคอนทราสต์

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ,์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ไม่มีการศึกษาในสัตวท์ดลองในระยะยาวเพื่อประเมินศักยภาพของสารก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ หรือ
ว่า OMNIPAQUE สามารถส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุใ์นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือไม่

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ B
มีการศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูและกระต่ายทีม่ขีนาดยาที่แนะนําสําหรับมนุษย์ถึง 100 เท่า ไมพ่บหลักฐานของ
การเจริญพันธุ์ที่บกพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภเ์นื่องจาก OMNIPAQUE อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การศึกษาในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากการศึกษาการสืบพันธุข์องสัตว์ไม่ไดค้าดการณถ์ึงการตอบสนองของ
มนุษย์เสมอไป ยานีจ้ึงควรใชใ้นระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะในกรณีทีจ่ําเป็นอย่างยิ่ง
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แมพ่ยาบาล
ไม่ทราบว่าไอโอเฮกซอลถูกขับออกมาในนมของมนุษยใ์นระดับใด อย่างไรก็ตาม สารคอนทราสต์ทีฉ่ีดได้
จํานวนมากจะถูกขับออกมาอย่างไมเ่ปลี่ยนแปลงในนมของมนุษย์ แม้ว่าจะยังไมไ่ด้รับการยืนยันว่าอาการไม่
พึงประสงคท์ีร่้ายแรงเกิดขึ้นในทารกทีเ่ข้ารับการเลี้ยงดู แต่ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อให้สารทึบรังสีใน
หลอดเลือดแก่สตรีที่ให้นมบุตร การป้อนขวดนมอาจทดแทนการให้นมแมไ่ด้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังการให้
ยา OMNIPAQUE

การใช้ในเด็ก
ผูป้่วยเด็กที่มีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการให้ contrast medium อาจ
รวมถึงผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหืด ความไวต่อยาและ/หรือสารก่อภูมิแพ้ ภาวะหัวใจล้มเหลว ครีเอตินินในเลือด
มากกว่า 1.5 มก./ดล. หรือผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า 12 เดือน

อาการไมพ่ึงประสงค์: หลอดเลือด—ทั่วไป
อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 และ 
OMNIPAQUE 350 มักมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาทีร่้ายแรง อันตรายถึง
ชีวิต และอันตรายถึงชีวิต ซึ่งส่วนใหญม่าจากระบบหัวใจและหลอดเลือด มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ 
contrast media ทีป่ระกอบด้วยไอโอดีน ซึ่งรวมถึง OMNIPAQUE การฉีดสารทึบรังสีมักเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกอบอุ่นและเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลอดเลือดส่วนปลาย OMNIPAQUE เจ็บปวดและ
อบอุ่นน้อยกว่าและรุนแรงน้อยกว่าคอนทราสต์มีเดียจํานวนมาก

ระบบหัวใจและหลอดเลือด:ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้แก่ PVCs และ PACs (2%), เจ็บหน้าอก/เจ็บหน้าอก 
(1%) และความดันเลือดตํ่า (0.7%) รายงานอื่น ๆ รวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว, ภาวะ asystole, หัวใจเต้นช้า, 
อิศวรและปฏิกิริยา vasovagal โดยมอีุบัติการณส์่วนบุคคลที่ 0.3% หรือน้อยกว่า ในการทดลองทางคลินิก
ทีค่วบคุมโดยผู้ป่วย 1485 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลระหว่างการตายนีก้ับไอ
โอเฮกซอลยังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้น
ระบบประสาท:อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (รวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะและมึนศีรษะ) (0.5%) ปวด (3%) 
การมองเห็นผิดปกติ (รวมถึงภาพซ้อนและภาพซ้อน) (2%) ปวดศีรษะ (2%) และการบิดเบือนรสชาติ (1%) 
มีรายงานอื่นๆ เช่น ความวิตกกังวล ไข้ มอเตอร์และการพูดผิดปกติ อาการชัก อาชา อาการง่วงซึม คอ
เคล็ด อัมพาตครึ่งซีก เป็นลมหมดสติ ตัวสั่น ขาดเลือดชั่วคราว สมองตาย และอาตา มอีุบัติการณ์ราย
บุคคล 0.3% หรือน้อยกว่า ระบบทางเดินหายใจ:หายใจลําบาก จมูกอักเสบ ไอ และกล่องเสียงอักเสบ โดยมี
อุบัติการณ์รายบุคคล 0.2% หรือน้อยกว่า

ระบบทางเดินอาหาร:คลื่นไส้ (2%) และอาเจียน (0.7%) มีรายงานอื่นๆ เช่น อาการท้องร่วง อาการอาหารไม่
ย่อย ตะคริว และปากแห้ง โดยมอีุบัติการณร์ายบุคคลน้อยกว่า 0.1% ผิวหนังและอวัยวะ:ลมพิษ (0.3%) จํ้า 
(0.1%) ฝี (0.1%) และอาการคัน (0.1%) อาการไม่พึงประสงค์ส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในระดับที่มากขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญสําหรับขั้นตอนเฉพาะอยู่ภายใตข้้อบ่งชี้นั้น

กุมารศาสตร์
ในการทดลองทางคลินิกทีม่ีการควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 391 รายสําหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจในเด็ก 
การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ และความคมชัดของการถ่ายภาพศีรษะด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 และ OMNIPAQUE 350 มักพบน้อยกว่า
ผู้ใหญ่
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ระบบหัวใจและหลอดเลือด:อิศวรหัวใจห้องล่าง (0.5%) บล็อกหัวใจ 2: 1 (0.5%) ความดันโลหิตสูง (0.3%) 
และโรคโลหิตจาง (0.3%)
ระบบประสาท:ปวด (0.8%) ไข้ (0.5%) รสชาติผิดปกติ (0.5%) และอาการชัก (0.3%) ระบบทางเดินหายใจ:
ความแออัด (0.3%) และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (0.3%)
ระบบทางเดินอาหาร:คลื่นไส้ (1%) ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า (0.3%) และอาเจียน (2%) 
ผิวหนังและอวัยวะ:ผื่น (0.3%)

ปฏิกิริยาไมพ่ึงประสงคท์ั่วไปต่อสื่อความคมชัด
แพทย์ควรตื่นตัวต่อการเกิดผลข้างเคียงนอกเหนือจากทีก่ล่าวไวข้้างต้น

มีรายงานปฏิกิริยาต่อไปนีห้ลังจากได้รับสารทึบรังสีทีม่ีไอโอดีนในหลอดเลือดอื่น ๆ และไม่ค่อยพบกับ 
iohexolปฏิกิริยาที่เกิดจากเทคนิค:hematomas และ ecchymosesปฏิกิริยาทางโลหิตวิทยา:ตะคริว
หลอดเลือดดําและ thrombophlebitis หลังการฉีดเข้าเส้นเลือดดําปฏิกิริยาหัวใจและหลอดเลือด:กรณีที่
หายากของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, อิศวรสะท้อน, อาการเจ็บหน้าอก, อาการตัวเขียว, ความดันโลหิตสูง, 
ความดันเลือดตํ่า, vasodilatation ต่อพ่วง, ช็อก, และภาวะหัวใจหยุดเต้น ปฏิกิริยาต่อมไร้ท่อ:การทดสอบ
การทํางานของต่อมไทรอยดท์ี่บ่งบอกถึงภาวะไทรอยด์ทํางานตํ่าหรือการปราบปรามของต่อมไทรอยด์
ชั่วคราวนั้นได้รับรายงานอย่างผิดปกตหิลังจากการบริหาร contrast media ทีใ่ห้ไอโอดีนแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่
และเด็ก ซึ่งรวมถึงทารก ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาภาวะไทรอยด์ทํางานตํ่า ความผิดปกติของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง:ปฏิกิริยามีตั้งแตไ่ม่รุนแรง (ผื่น ผื่นแดง อาการคัน ลมพิษ การเปลี่ยนสีผิว) ไปจนถึง
รุนแรง: กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน และภาวะเนื้อร้ายที่ผิวหนังที่เป็นพิษ (SJS/TEN) ภาวะตุ่มหนองจาก
ภายนอกแบบเฉียบพลัน (AGEP) และปฏิกิริยาของยาที่มีภาวะอีโอซโินฟีเลียและอาการทางระบบ (DRESS) ).
ปฏิกิริยาของไต:บางครั้งมีโปรตีนในปัสสาวะชั่วคราวและไม่ค่อยเกิด oliguria หรือ anuriaปฏิกิริยาการแพ:้
การโจมตขีองโรคหืด อาการทางจมูกและเยื่อบตุา ปฏิกิริยาทางผิวหนังเช่นลมพิษที่มีหรือไม่มอีาการคัน เช่น
เดียวกับผื่น pleomorphic การจามและนํ้าตาไหลและไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง มีผู้เสียชีวิตน้อยจาก
สาเหตนุี้หรือไม่ทราบสาเหตอุาการและอาการแสดงทีเ่กี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ:อาการบวมนํ้าที่ปอด
หรือกล่องเสียง, หลอดลมหดเกร็ง, หายใจลําบาก;หรือต่อระบบประสาท: กระสับกระส่าย, แรงสั่นสะเทือน, 
ชักปฏิกิริยาอื่นๆ:หน้าแดง, เจ็บปวด, อบอุ่น, รสโลหะ, คลื่นไส,้ อาเจียน, ความวิตกกังวล, ปวดหัว, สับสน, สี
ซีด, อ่อนแอ, เหงื่อออก, บริเวณที่เป็นอาการบวมนํ้าโดยเฉพาะบริเวณใบหน้า, นิวโทรพีเนียและเวียนศีรษะ 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทันทีหรือล่าช้าเกิดขึ้นไดไ้ม่บ่อยนัก ซึ่งบางครั้งอาจเกิดร่วมกับภาวะไขสู้งเกิน บ่อย
ครั้งที่ "ไอโอดีน" (ต่อมนํ้าลายบวม) จากสารประกอบอินทรีย์ไอโอดีนปรากฏขึ้นสองวันหลังจากการสัมผัส
และบรรเทาลงภายในวันทีห่ก

โดยทั่วไป ปฏิกิริยาทีท่ราบกันว่าเกิดขึ้นกับการบริหารให้ทางหลอดเลือดของสารคอนทราสต์ที่มีไอโอดีนเป็น
ไปได้กับสารทีไ่ม่มไีอออนใดๆ ประมาณ 95 เปอร์เซ็นตข์องอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นพร้อมกับการใชส้ารทึบ
รังสีทีล่ะลายนํ้าได้ทางหลอดเลือดจะมีระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม เกิดปฏิกิริยาแอนาฟิแล็ก
ทรอยด์ทีคุ่กคามชีวิตอย่างรุนแรง ซึ่งส่วนใหญม่าจากระบบหัวใจและหลอดเลือด รายงานอัตราการเสียชีวิต
จาก 6.6 ต่อ 1 ล้านคน (0.00066 เปอร์เซ็นต)์ ถึง 1 ใน 10,000 (0.01 เปอร์เซ็นต์) การเสียชีวิตส่วนใหญ่
เกิดขึ้นระหว่างการฉีดยาหรือ 5 ถึง 10 นาทีต่อมา ลักษณะสําคัญคือภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดเป็นปัจจัยหลักที่ทําใหรุ้นแรงขึ้น รายงานที่แยกออกมาของภาวะความดันโลหิตตกและการช็อก
ถูกพบในวรรณกรรม อุบัติการณ์ของภาวะช็อกคือประมาณ 1 ใน 20,000 (0.005 เปอร์เซ็นต์) ของผู้ป่วย

อาการไม่พึงประสงคจ์ากสารทึบรังสีทีฉ่ีดได้แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ปฏิกิริยาเคมแีละปฏิกิริยาผิด
ปกติ
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ปฏิกิริยาเคมีเป็นพิษเป็นผลจากคุณสมบัตทิางเคมีกายภาพของสารทึบรังสี ขนาดยา และความเร็วในการฉีด 
การรบกวนและการบาดเจ็บของโลหิตพลศาสตร์ทั้งหมดที่อวัยวะหรือหลอดเลือดที่ถูกรบกวนด้วยคอนทรา
สตม์ีเดียมรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้
ปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดรวมถึงปฏิกิริยาอื่นๆ ทั้งหมด เกิดขึ้นบ่อยในผู้ป่วยอายุ 20 ถึง 40 ปี ปฏิกิริยาที่
แปลกประหลาดอาจหรือไมข่ึ้นอยู่กับปริมาณของยาที่ฉีด ความเร็วในการฉีด และขั้นตอนการถ่ายภาพรังสี 
ปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดแบ่งออกเป็นเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ปฏิกิริยาเล็กน้อยนั้นจํากัดตัวเองและ
ระยะเวลาสั้น ปฏิกิริยารุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตและการรักษาเป็นเรื่องเร่งด่วนและจําเป็น

อุบัติการณ์ทีร่ายงานของอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสใีนผู้ป่วยทีม่ีประวัติภูมิแพเ้ป็นสองเท่าของ
ประชากรทั่วไป ผู้ป่วยทีม่ีประวัติปฏิกิริยาก่อนหน้าต่อสารทึบรังสีจะอ่อนแอกว่าผู้ป่วยรายอื่นถึงสามเท่า 
อย่างไรก็ตาม ความไวต่อสื่อคอนทราสต์ดูเหมือนจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อทําการตรวจซํ้าๆ

อาการไม่พึงประสงคส์่วนใหญต่่อสารทึบรังสทีี่ฉีดไดจ้ะปรากฏภายใน 1 ถึง 3 นาทีหลังจากเริ่มฉีด แต่อาจ
เกิดปฏิกิริยาล่าช้า
โดยไม่คํานึงถึงการใช้สารทึบรังสี อุบัติการณ์โดยรวมของอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงโดยประมาณจะสูงกว่าด้วย
การทํา angiocardiography มากกว่าขั้นตอนอื่นๆ ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง โรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายอาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจหลอด
เลือดหัวใจและหัวใจห้องล่างซ้าย ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการไหลเวียนโลหิตเกิดขึ้นได้น้อยกว่าเมื่อ
ใช้ OMNIPAQUE มากกว่าการฉีดด้วย diatrizoate meglumine และ diatrizoate sodium

ยาเกินขนาด
ยาเกินขนาดอาจเกิดขึ้น ผลข้างเคียงของการใชย้าเกินขนาดเป็นอันตรายถึงชีวิตและส่งผลกระทบต่อระบบ
ปอดและระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นหลัก อาการต่างๆ ได้แก่ ตัวเขียว หัวใจเต้นช้า ภาวะเลือดเป็นกรด 
เลือดออกในปอด อาการชัก โคม่า และหัวใจหยุดเต้น การรักษาการให้ยาเกินขนาดมุ่งไปทีก่ารสนับสนุนการ
ทํางานทีส่ําคัญทั้งหมด และการบําบัดตามอาการโดยทันที

LD . ทางหลอดเลือดดํา50ค่า OMNIPAQUE (เป็นกรัมของไอโอดีนต่อนํ้าหนักตัวกิโลกรัม) คือ 24.2 ใน
หนแูละ 15.0 ในหนู

ปริมาณและการบริหาร — ทั่วไป
เช่นเดียวกับสารทึบรังสีกัมมันตภาพรังสีทั้งหมด ควรใช้ OMNIPAQUE ขนาดตํ่าสุดทีจ่ําเป็นเพื่อให้ได้ภาพ
ทีเ่พียงพอ ปริมาณทีล่ดลงอาจลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ขั้นตอนส่วนใหญไ่ม่จําเป็น
ต้องใช้ปริมาณสูงสุดหรือความเข้มข้นสูงสุดของ OMNIPAQUE การรวมกันของปริมาตรและความเข้มข้น
ของ OMNIPAQUE ทีจ่ะใช้ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น อายุ นํ้าหนักตัว ขนาดของหลอดเลือด และอัตราการไหลเวียนของเลือดภายในหลอดเลือด ควร
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น พยาธสิภาพที่คาดการณไ์ว้ ระดับและขอบเขตของการทําใหท้ึบแสง โครงสร้างหรือ
พื้นที่ทีจ่ะตรวจสอบ กระบวนการของโรคทีส่่งผลต่อผู้ป่วย อุปกรณแ์ละเทคนิคทีจ่ะใช้ควรพิจารณา

ต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการฉีดหลอดเลือดทั้งหมดทีเ่กี่ยวข้องกับ contrast media การถอนสารคอ
นทราสตอ์อกจากภาชนะควรดําเนินการภายใต้สภาวะปลอดเชื้อด้วยอุปกรณ์ปลอดเชื้อ ต้องใชเ้ทคนิคปลอด
เชื้อกับขั้นตอนการบุกรุกใดๆ หากใช้อุปกรณ์ทีไ่ม่ใช้แล้วทิ้ง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปน
เปื้อนที่ตกค้างด้วยสารทําความสะอาดตามรอย
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ควรใช้วิธีแก้ปัญหาของสารตรวจวินิจฉัยกัมมันตภาพรังสีทีอุ่ณหภูมิของร่างกายเมื่อฉีด

ควรตรวจดูผลิตภัณฑ์ทางหลอดเลือดด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสีก่อนนําไปใช้เมื่อใดก็ตามที่
สารละลายและภาชนะอนุญาต สารละลายของ OMNIPAQUE ควรใช้เฉพาะในกรณีทีม่ีความชัดเจนและอยู่
ในช่วงปกตไิม่มีสีจนถึงสีเหลืองซีด หากมีอนุภาคหรือการเปลี่ยนสี ห้ามใช้

ข้อบ่งชี้และการใชง้านส่วนบุคคล
การตรวจหลอดเลือดหัวใจ
เภสัชวิทยา—การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา
OMNIPAQUE 350 ที่ความเข้มข้น 350 มก.I/มล. ระบุไว้ในผู้ใหญ่สําหรับการตรวจหลอดเลือด
หัวใจ (ventriculography, การฉีดรากของหลอดเลือด และหลอดเลือดหัวใจตีบแบบคัดเลือก)

OMNIPAQUE 350 ที่ความเข้มข้น 350 มก.I/มล. ระบุไว้ในเด็กสําหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจ 
(ventriculography, pulmonary arteriography และ venography และการศึกษาหลอดเลือดแดงหลัก
ประกัน)
OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 mgI/mL ระบุไว้ในเด็กเพื่อทําการตรวจหลอด
เลือดหัวใจ (ventriculography)
หลังจากไดร้ับทั้งการฉีดด้วยหัวใจห้องล่างและหลอดเลือดหัวใจ ความดันซสิโตลกิที่ลดลงมีความเด่นชัด
น้อยกว่าและกลับสู่ค่าพื้นฐานก่อนหน้านี้ด้วย OMNIPAQUE 350 เมื่อเทียบกับการฉีดไดอะทรโิซเอต เมกลู
มีนและไดอะทริโซเอตโซเดียม
OMNIPAQUE 350 ให้การยืดช่วง QT น้อยกว่าทีพ่บในการฉีด diatrizoate meglumine 
และ diatrizoate sodium
ในเด็ก หลังการฉีดทุกจุด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการฉีดด้วยหัวใจห้องล่างและหลอดเลือดแดงปอด 
ความดันในหลอดเลือดซิสโตลิกและไดแอสโตลิกลดลงอย่างมีนัยสําคัญน้อยกว่าเมื่อใช้ OMNIPAQUE 350 
เมื่อเทียบกับการฉีดไดอะทรโิซเอต เมกลูมีนและไดอะทรโิซเอตโซเดียม

ในเด็ก OMNIPAQUE 350 ทําให้ช่วง RR สั้นลงอย่างเห็นไดช้ัดเมื่อเทียบกับการฉีด diatrizoate 
meglumine และ diatrizoate sodium
หากการฉีดซํ้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มีแนวโน้มทีจ่ะชัดเจน
ยิ่งขึ้น (ดูการใหย้าและการบริหาร)

ข้อควรระวัง
ในระหว่างการให้ยา OMNIPAQUE 350 ในปริมาณมาก การตรวจติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องเป็น
สิ่งที่พึงปรารถนา ควรใชค้วามระมัดระวังในการบริหารปริมาณมากให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะ
เริ่มแรกเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะทําใหส้ภาพที่มีอยูเ่ดิมแย่ลง ความดันเลือดตํ่าควรได้รับการแก้ไขโดย
ทันที เนื่องจากอาจทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร้ายแรงได้
ควรใหค้วามระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับขนาดยาในผู้ป่วยทีม่ีหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว โรคความดัน
ในปอดสูง หรือเตียงหลอดเลือดในปอดตีบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนโลหิตทีอ่าจ
เกิดขึ้นหลังการฉีดเข้าในช่องหัวใจด้านขวา (ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป)

ผูป้่วยเด็กที่มีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการให้ contrast medium อาจ
รวมถึงผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหืด ความไวต่อยาและ/หรือสารก่อภูมิแพ้ ภาวะหัวใจล้มเหลว ครีเอตินินในเลือด
มากกว่า 1.5 มก./ดล. หรือผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า 12 เดือน

อาการไม่พึงประสงค์
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ปฏิกิริยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดใน angiocardiography ได้แก่ angina (8%), ความดัน
เลือดตํ่า (2.5%), bradycardia (1.0%) และ tachycardia (1.0%) (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์: 
หลอดเลือด—ทั่วไป)

ปริมาณและการบริหาร
ขนาดยาหรือปริมาตรแต่ละรายการถูกกําหนดโดยขนาดของโครงสร้างที่จะแสดงเป็นภาพ ระดับการเจือจาง
ของเลือดที่คาดการณไ์ว้ และความสามารถของลิ้นหัวใจ นํ้าหนักเป็นการพิจารณาเล็กน้อยในผู้ใหญ่ แต่ต้อง
พิจารณาในทารกและเด็กเล็ก ปริมาณของการฉีดแต่ละครั้งมีความสําคัญมากกว่าปริมาณที่ใชท้ั้งหมด เมื่อมี
การใหย้าแต่ละปริมาณมาก เช่นเดียวกับใน ventriculography และ aortography ได้มีการแนะนําว่า
อนุญาตใหใ้ช้เวลาหลายนาทีระหว่างการฉีดแต่ละครั้งเพื่อให้เกิดการทรุดตัวของความผิดปกตขิองระบบไหล
เวียนโลหิต ปริมาณการฉีดครั้งเดียวทีแ่นะนําของ OMNIPAQUE 350 สําหรับการทําหลอดเลือดหัวใจใน
ผู้ใหญ่ และปริมาณการฉีดครั้งเดียวที่แนะนําของ OMNIPAQUE 350 และ OMNIPAQUE 300 สําหรับ
การทําหลอดเลือดหัวใจในเด็ก มดีังนี้:

การตรวจหลอดเลือด
ผู้ใหญ่:ปริมาณผู้ใหญป่กติสําหรับการฉีดครั้งเดียวคือ 40 มล. โดยมีช่วงตั้งแต่ 30 มล. ถึง 60 มล. อาจทํา
ซํ้าได้ตามความจําเป็น เมื่อรวมกับการตรวจหลอดเลือดหัวใจแบบเลือก ปริมาตรทีใ่ห้ทั้งหมดไม่ควรเกิน 
250 มล. (87.5 ก.)
กุมารเวชศาสตร์:ขนาดฉีดครั้งเดียวตามปกตขิอง OMNIPAQUE 350 คือ 1.25 มล./กก. ของนํ้าหนักตัว 
โดยมีช่วง 1.0 มล./กก. ถึง 1.5 มล./กก. สําหรับ OMNIPAQUE 300 ปริมาณการฉีดครั้งเดียวปกติคือ 
1.75 มล./กก. โดยมชี่วง 1.5 มล./กก. ถึง 2.0 มล./กก. เมื่อฉีดหลายครั้ง ปริมาณที่ให้ทั้งหมดไมค่วรเกิน 5 
มล./กก. จนถึงปริมาตรรวม 250 มล. ของ OMNIPAQUE 350 หรือไมเ่กินปริมาตรรวม 291 มล. ของ 
OMNIPAQUE 300

หลอดเลือดหัวใจตีบที่เลือก
ปริมาณผู้ใหญ่ปกตสิําหรับหลอดเลือดหัวใจตีบขวาหรือซ้ายคือ 5 มล. (ช่วง 3 มล. ถึง 14 มล.) ต่อการฉีด

การศึกษารากของหลอดเลือดและส่วนโค้งของหลอดเลือดเมื่อใช้เพียงอย่างเดียว

ปริมาณการฉีดครั้งเดียวสําหรับผู้ใหญ่ปกตคิือ 50 มล. โดยมีช่วงตั้งแต่ 20 มล. ถึง 75 มล.

Angiography ปอด
กุมารเวชศาสตร์:ปริมาณการฉีดครั้งเดียวปกตคิือ 1.0 มล./กก. ของ OMNIPAQUE 350

รวมขั้นตอน Angiocardiographic หลายขั้น
ตอน
ผู้ใหญ่:การมองเห็นของระบบหลอดเลือดหลายระบบและอวัยวะเป้าหมายเป็นไปไดใ้นระหว่างการตรวจ
ทางรังสีวิทยาของผู้ป่วยเพียงครั้งเดียว
OMNIPAQUE 350 ปริมาณมากสามารถทนไดด้ีในขั้นตอนการทําหลอดเลือดซึ่งต้องฉีดหลายครั้ง

ปริมาณรวมสูงสุดสําหรับหลายขั้นตอนไมค่วรเกิน 250 มล. 350 มก.I/มล. (87.5 ก.)

กุมารเวชศาสตร์:การแสดงภาพระบบหลอดเลือดหลายระบบและอวัยวะเป้าหมายเป็นไปได้ในระหว่างการ
ตรวจด้วยภาพรังสคีรั้งเดียวของผู้ป่วย
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ปริมาณรวมสูงสุดสําหรับขั้นตอนการฉีดหลายครั้งไมค่วรเกิน 5.0 มล./กก. จนถึงปริมาตรรวม 250 มล. 
ของ OMNIPAQUE 350 หรือ 6.0 มล./กก. จนถึงปริมาตรรวม 291 มล. ของ OMNIPAQUE 300

AORTOGRAPHY และหลอดเลือดแดงแบบคัดเลือก OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 mgI/
mL และ OMNIPAQUE 350 ทีค่วามเข้มข้น 350 mgI/mL ถูกระบุในผู้ใหญเ่พื่อใช้ในหลอดเลือดแดงใหญ่
และหลอดเลือดแดงที่อวัยวะภายในทีเ่ลือก รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับส่วนโค้งของหลอดเลือด หลอดเลือด
แดงใหญ่จากน้อยไปมาก และหลอดเลือดแดงในช่องท้องและกิ่งก้าน ( celiac, mesenteric, ไต, หลอด
เลือดแดงตับและม้าม)
OMNIPAQUE 350 ที่ความเข้มข้น 350 มก.I/มล. ระบุไวใ้นเด็กเพื่อใชใ้นการตรวจหลอดเลือด รวมถึงการศึกษาเกี่ยว
กับรากของหลอดเลือด หลอดเลือดแดงใหญ่ของหลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือดแดงใหญ่ขึ้นและลง

ข้อควรระวัง
ภายใตเ้งื่อนไขของการไหลเวียนของหลอดเลือดที่ชะลอตัวมโีอกาสเพิ่มขึ้นที่หลอดเลือดแดงจะทําให้กล้าม
เนื้อกระตุก นอกจากนีย้ังมรีายงานเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่ร้ายแรงเป็นครั้งคราว เช่น 
อัมพาตครึ่งซีก ในผู้ป่วยทีห่ลอดเลือดแดงอุดตัน หลอดเลือดแดงตีบตัน การกดทับช่องท้อง ความดัน
เลือดตํ่า ความดันโลหิตสูง การระงับความรู้สึกเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง และการฉีด vasopressors เพื่อ
เพิ่มความคมชัด ในผู้ป่วยเหล่านี้ ควรรักษาความเข้มข้น ปริมาตร และจํานวนครั้งของการฉีดซํ้าของ
ตัวกลางใหน้้อยที่สุดด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างการฉีด ควรตรวจสอบตําแหน่งของผู้ป่วยและปลาย
สายสวนอย่างระมัดระวัง
การป้อนขนาดยาเอออร์ตาขนาดใหญเ่ข้าไปในหลอดเลือดแดงของไตอาจทําใหเ้กิดแมใ้นกรณทีี่ไม่มอีาการ 
อัลบูมินูเรีย ปัสสาวะเป็นเลือด และครีเอตินีนและยูเรียไนโตรเจนสูง การกลับมาทํางานอย่างรวดเร็วและ
สมบูรณ์มักจะตามมา (ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป)

อาการไม่พึงประสงค์
ดู อาการไม่พึงประสงค:์ หลอดเลือด—อาการทั่วไป และ อาการไม่พึงประสงค์—หลอดเลือดหัวใจ

ปริมาณและการบริหาร
ผู้ใหญ่:ปริมาณผู้ใหญป่กติในการฉีดครั้งเดียวคือ 50 มล. ถึง 80 มล. สําหรับหลอดเลือดแดงใหญ่ 30 มล. 
ถึง 60 มล. สําหรับกิ่งที่สําคัญรวมถึงหลอดเลือดแดง celiac และ mesenteric และ 5 มล. ถึง 15 มล. 
สําหรับหลอดเลือดแดงไต การฉีดซํ้าอาจทําได้หากระบุไว้ แตป่ริมาตรรวมไม่ควรเกิน 291 มล. ของ 
OMNIPAQUE 300 หรือ 250 มล. ของ OMNIPAQUE 350 (87.5 gI)
กุมารเวชศาสตร์:ปริมาณการฉีดครั้งเดียวปกตคิือ 1.0 มล./กก. ของ OMNIPAQUE 350 และไม่ควร
เกิน 5.0 มล./กก. จนถึงปริมาตรรวม 250 มล. ของ OMNIPAQUE 350

หลอดเลือดสมอง
OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 มก./มล. ระบุไวใ้นผู้ใหญ่เพื่อใชใ้นการตรวจหลอดเลือดใน
สมอง
ระดับของความเจ็บปวดและหน้าแดงอันเป็นผลมาจากการใช้ OMNIPAQUE 300 ในหลอดเลือดแดง
ในสมองนั้นน้อยกว่าทีพ่บในการฉีดยา contrast media จํานวนมากที่เปรียบเทียบกันได้
ในการตรวจหลอดเลือดในสมอง ผูป้่วยควรได้รับการจัดเตรียมอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับสภาวะของโรค
ที่มีอยู่หรือที่สงสัย

ข้อควรระวัง
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การตรวจหลอดเลือดหัวใจควรดําเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางคลินิกไม่ดี ภาวะหลอดเลือดตีบตัน ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงรุนแรง ภาวะหลอดเลือดใน
สมองอุดตันหรือลิ่มเลือดอุดตันในระยะหลัง และภาวะหัวใจล้มเหลว
เนื่องจากคอนทราสต์มีเดียมให้โดยการฉีดอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยควรไดร้ับการตรวจสอบหาปฏิกิริยาที่
ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น (ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป)

อาการไม่พึงประสงค์
การตรวจหลอดเลือดแดงในสมองร่วมกับ contrast media ทีล่ะลายนํ้าไดม้ีความเกี่ยวข้องกับภาวะ
แทรกซ้อนทางระบบประสาทชั่วคราว เช่น อาการชัก อาการง่วงซึม อัมพฤกษช์ั่วคราว และการมองเห็นไม่
ปกติ เช่น โฟโตมาในระยะเวลา 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
ปฏิกิริยาของระบบประสาทส่วนกลางในหลอดเลือดแดงในสมอง ได้แก่ photomas (15%) ปวดศีรษะ 
(5.5%) และปวด (4.5%) (ดู อาการไม่พึงประสงค์: หลอดเลือด—ทั่วไป)

ปริมาณและการบริหาร
OMNIPAQUE 300 แนะนําให้ใชส้ําหรับการตรวจหลอดเลือดสมองในปริมาตรต่อไปนี:้ หลอดเลือดแดงทั่วไป (6 มล. 
ถึง 12 มล.), หลอดเลือดแดงภายใน (8 มล. ถึง 10 มล.), หลอดเลือดแดงภายนอก (6 มล. ถึง 9 มล.) และหลอดเลือด
แดงกระดูกสันหลัง (6 มล. ถึง 9 มล.) มล. ถึง 10 มล.)

เอกซ์เรยค์อมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงความคมชัด
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL, OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 mgI/mL 
และ OMNIPAQUE 350 ที่ความเข้มข้น 350 mgI/mL ระบุไว้ในผู้ใหญ่เพื่อใชใ้นการฉีดเข้าเส้นเลือดดําช่วย
เพิ่มความคมชัดของศีรษะและร่างกายด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดย เทคนิคการฉีดหรือแชอ่ย่าง
รวดเร็ว
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL และ OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 mgI/mL ถูกระบุ
ในเด็กเพื่อใชใ้นการฉีดเข้าเส้นเลือดดําที่ช่วยเพิ่มความคมชัดทางหลอดเลือดดําด้วยการเพิ่มความคมชัดของภาพ
ศีรษะด้วยคอมพิวเตอร์โดยการฉีดโบลัสอย่างรวดเร็ว

การสแกน CT ของศีรษะ
อาจใช้ OMNIPAQUE เพื่อกําหนดความแม่นยําในการวินิจฉัยใหม่ในส่วนต่างๆ ของสมองซึ่งอาจไม่ได้เห็น
ภาพทีน่่าพอใจ

เนื้องอก
OMNIPAQUE อาจมีประโยชน์ในการตรวจสอบการมอียู่และขอบเขตของมะเร็งบางชนิด เช่น: ไกลโอมารวม
ถึงมะเร็งไกลโอมา, ไกลโอบลาสโตมา, แอสโตรไซโตมา, oligodendrogliomas และ gangliomas, 
ependymomas, medulloblastomas, meningiomas, neuromas, pinealgiomastic 
metales, pitions ประโยชน์ของการเพิ่มความคมชัดสําหรับการตรวจสอบพื้นที่ retrobulbar และใน
กรณีของ glioma เกรดตํ่าหรือแทรกซึมไม่ไดแ้สดงให้เห็น ในรอยโรคที่กลายเป็นหินปูน มีโอกาสน้อยทีจ่ะได้
รับการปรับปรุงคุณภาพ หลังการรักษา เนื้องอกอาจแสดงผลลดลงหรือไม่มีการปรับปรุงเลย การทึบแสง
ของไส้เดือนฝอยหลังการให้สารทึบรังสีส่งผลให้เกิดการวินิจฉัยทีผ่ิดพลาดในการศึกษาปกติจํานวนหนึ่ง

เงื่อนไขที่ไม่ใช่เนื้องอก
OMNIPAQUE อาจเป็นประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพของรอยโรคที่ไม่เกี่ยวกับเนื้องอก กล้ามเนื้อสมองตายที่
เริ่มมีอาการเมื่อเร็วๆ นี้อาจมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นด้วยการปรับปรุงคอนทราสต์ ในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจตายบาง
ส่วนจะถูกบดบังหากใชส้ื่อคอนทราสต์ การใช้ผลลัพธ์ของ contrast media ที่มีไอโอดีน
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ในการเพิ่มประสิทธิภาพในประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของโรคหลอดเลือดสมองตีบที่ศึกษาตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สัปดาห์
นับจากเริ่มมีอาการ
ไซต์ของการติดเชื้อทีใ่ช้งานอยู่อาจได้รับการปรับปรุงตามการบริหารสื่อความคมชัด ความผิดปกติของหลอด
เลือดและหลอดเลือดโป่งพองจะแสดงการปรับปรุงความคมชัด สําหรับรอยโรคของหลอดเลือดเหล่านี้ การเสริม
ประสิทธิภาพอาจขึ้นอยู่กับปริมาณไอโอดีนของแหล่งรวมของเลือดที่ไหลเวียน Hematomas และ 
intraparenchymal bleeders ไม่ค่อยแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มความคมชัด อย่างไรก็ตาม ในกรณีของลิ่มเลือด
ในช่องท้อง (intraparenchymal clot) ซึ่งไม่มีคําอธิบายทางคลินิกที่ชัดเจน การให้ contrast media อาจมี
ประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้อง

การสแกน CT ของร่างกาย
OMNIPAQUE อาจมีประโยชน์สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สําหรับการ
ตรวจหาและประเมินรอยโรคในตับ ตับอ่อน ไต หลอดเลือดแดงใหญ่ เมดิแอสตินัม เชิงกราน ช่องท้อง 
และช่องว่างในช่องท้อง
การปรับปรุงการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วย OMNIPAQUE อาจเป็นประโยชน์ในการสร้างการวินิจฉัย
ของรอยโรคบางอย่างในไซต์เหล่านี้ด้วยความมั่นใจมากกว่าทีจ่ะทําได้โดยใช้ CT เพียงอย่างเดียว ในกรณีอื่นๆ 
คอนทราสต์เอเจนต์อาจอนุญาตให้มองเห็นรอยโรคที่มองไม่เห็นด้วย CT เพียงอย่างเดียว (เช่น การขยายเนื้อ
งอก) หรืออาจช่วยกําหนดรอยโรคที่น่าสงสัยที่เห็นได้ด้วย CT ที่ไม่ได้รับการปรับปรุง (เช่น ซีสต์ของตับอ่อน)

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดเจือจางแบบรับประทานร่วมกับ OMNIPAQUE ทางหลอดเลือดดําในการ
ตรวจ CT ของช่องท้อง โปรดดูข้อบ่งชีแ้ละการใช้เฉพาะบุคคล—การใช้ทางปาก

ข้อควรระวัง
ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป

อาการไม่พึงประสงค์
ทันทหีลังการฉีดสารทึบรังสเีข้าเส้นเลือด ความรู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยชั่วคราวนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ 
OMNIPAQUE ให้ความอบอุ่นน้อยกว่าสื่อไอออนิก (ดู อาการไม่พึงประสงค์: หลอดเลือด—ทั่วไป)

ปริมาณและการบริหาร
ความเข้มข้นและปริมาตรทีต่้องการจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเทคนิคการถ่ายภาพที่ใช้

การฉีด OMNIPAQUE (ไอโอเฮกซอล)
ปริมาณที่แนะนําสําหรับใช้ในผู้ใหญส่ําหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทีป่รับปรุงความคมชัดมีดังนี:้

การถ่ายภาพศีรษะ
โดยการฉีด:

70 mL ถึง 150 mL (21 gI ถึง 45 gI) ของ OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 80 
mL (28 gI) ของ OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)

การถ่ายภาพศีรษะ 120 mL ถึง 250 mL (29 gI ถึง 60 gI) ของ OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) โดย 
Infusion:

การถ่ายภาพร่างกาย
โดยการฉีด:

50 mL ถึง 200 mL (15 gI ถึง 60 gI) ของ OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 60 
mL ถึง 100 mL (21 gI ถึง 35 gI) ของ OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)
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ปริมาณที่แนะนําสําหรับใช้ในเด็กสําหรับการถ่ายภาพศีรษะด้วยเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ที่มีความคมชัดสูงคือ 
1.0 มล./กก. ถึง 2.0 มล./กก. สําหรับ OMNIPAQUE 240 หรือ OMNIPAQUE 300 ไม่ควรเกินขนาด
สูงสุด 28 gI กับ OMNIPAQUE 240 หรือ 35 gI ด้วย OMNIPAQUE 300
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การลบล้างด้วยภาพดิจิตอล การฉีดเข้าเส้นเลือดดํา

OMNIPAQUE 350 ทีค่วามเข้มข้น 350 mgI / mL ถูกระบใุนผู้ใหญเ่พื่อใช้ในเส้นเลือดดําดิจิตอลลบ 
angiography (IVDSA) ของหลอดเลือดของศีรษะคอและช่องท้องไตและอุปกรณ์ต่อพ่วง

สามารถหาภาพอาร์เทอริโอแกรมของคุณภาพการวินิจฉัยไดภ้ายหลังการให้ contrast media ทางหลอด
เลือดดําโดยใช้การลบแบบดิจิทัลและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพด้วยคอมพิวเตอร์ แนวทางการ
บริหารให้ทางหลอดเลือดดําโดยใช้เทคนิคเหล่านีม้ีข้อดคีือมีการบุกรุกน้อยกว่าการจัดวางสายสวนแบบคัด
เลือกที่สอดคล้องกันของตัวกลาง ปริมาณจะถูกฉีดเข้าไปในหลอดเลือดดําส่วนปลาย vena cava ทีเ่หนือ
กว่าหรือเอเทรียมด้านขวา โดยปกติโดยการฉีดด้วยกลไก แม้ว่าบางครั้งอาจทําไดโ้ดยการฉีดด้วยตนเอง
อย่างรวดเร็ว เทคนิคนีถู้กนํามาใชเ้พื่อให้เห็นภาพของโพรง หลอดเลือดแดงใหญ่ และกิ่งก้านสาขาทีใ่หญ่กว่า 
รวมทั้งหลอดเลือดแดง สมอง กระดูกสันหลัง ไต ช่องท้อง ลําไส้เล็กส่วนปลาย และหลอดเลือดส่วนปลายที่
สําคัญของแขนขา การสร้างภาพรังสขีองโครงสร้างเหล่านีเ้ป็นไปได้จนกว่าจะมีการเจือจางของเลือดอย่างมี
นัยสําคัญ
OMNIPAQUE 350 สามารถฉีดเข้าเส้นเลือดดําในลักษณะยาลูกกลอนอย่างรวดเร็วเพื่อให้เห็นภาพหลอด
เลือดแดงโดยใชก้ารถ่ายภาพรังสีลบแบบดิจิทัล ยาก่อนขั้นตอนไม่ถือว่าจําเป็น OMNIPAQUE 350 ได้ให้
ภาพเอ็กซ์เรยห์ลอดเลือดแดงเพื่อวินิจฉัยในผู้ป่วยประมาณ 95% ในบางกรณี การแสดงภาพหลอดเลือด
แดงที่ไม่ดีเกิดจากการเคลื่อนไหวของผูป้่วย OMNIPAQUE 350 สามารถทนต่อระบบหลอดเลือดไดเ้ป็น
อย่างดี ความรู้สึกไมส่บายของผู้ป่วย (ความรู้สึกทั่วไปของความร้อนและ/หรือความเจ็บปวด) หลังการฉีดมี
น้อยกว่าสารคอนทราสต์อื่นๆ

ข้อควรระวัง
เนื่องจากคอนทราสต์มีเดียมมักจะถูกฉีดด้วยกลไกภายใต้ความกดดันสูง การแตกของเส้นเลือดส่วนปลาย
ทีม่ีขนาดเล็กลงสามารถเกิดขึ้นได้ มีคนแนะนําว่าสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนีไ้ดโ้ดยใชส้ายสวนทางหลอดเลือด
ดําที่มีเกลียวใกลก้ับแควใหญ่หรือในกรณีของหลอดเลือดดําส่วนปลาย บางครั้งมีการใช้เส้นเลือดดํา (ดูข้อ
ควรระวัง—ทั่วไป)

อาการไม่พึงประสงค์
ปฏิกิริยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในหลอดเลือดแดงดิจิตอลรวมถึง PVC ชั่วคราว (16%) และ 
PAC (6.5%) (ดู อาการไมพ่ึงประสงค:์ หลอดเลือด—ทั่วไป)

ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณการฉีดปกติของ OMNIPAQUE 350 สําหรับเทคนิคดิจิทัลทางหลอดเลือดดําคือ 30 มล. ถึง 50 
มล. ของสารละลาย 350 มก.I/มล. เป็นยาลูกกลอนที่ 7.5 ถึง 30 มล./วินาทีโดยใช้หัวฉีดแรงดัน ปริมาณ
และอัตราการฉีดจะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์และเทคนิคทีใ่ช้เป็นหลัก

อาจจําเป็นต้องฉีดสามครั้งขึ้นไปบ่อยครั้ง จนถึงปริมาตรรวมไม่เกิน 250 มล. (87.5 ก.)

การบริหารภายในหลอดเลือด
OMNIPAQUE 140 ทีค่วามเข้มข้น 140 mgI/mL ไดร้ับการระบุไว้เพื่อใชใ้นหลอดเลือดแดงแบบลบทาง
ดิจิตอลภายในหลอดเลือดของศีรษะ คอ ท้อง ไต และหลอดเลือดส่วนปลาย เส้นทางการให้ยาภายในหลอด
เลือดมีข้อดีคือยอมให้ปริมาณสารทึบแสงรวมตํ่ากว่า เนื่องจากมีการเจือจางของเลือดน้อยกว่าวิธีให้ยาทาง
หลอดเลือดดํา ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นไม่ดีจะได้รับการคาดหมายว่าจะมีการเพิ่มความเปรียบต่างที่ดีขึ้น
หลังหลอดเลือดแดง
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การบริหารเมื่อเทียบกับการให้ทางหลอดเลือดดํา อาจจําเป็นต้องใช้สารคอนทราสต์ทีม่คีวามเข้มข้นสูงขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดวางสายสวนภายใต้การควบคุมด้วยฟลอูอโรสโคปกิ

ข้อควรระวัง
การฉีดเข้าหลอดเลือดด้วยความดันสูงอาจทําใหห้ลอดเลือดแดงส่วนปลายขนาดเล็กแตกได้ (ดขู้อควร
ระวัง—ทั่วไป)

อาการไม่พึงประสงค์
ปฏิกิริยาของระบบประสาทส่วนกลางในหลอดเลือดแดงดิจิตอลภายในหลอดเลือดรวมถึงการโจมตีขาดเลือด
ชั่วคราว (1.6%) และกล้ามเนื้อสมอง (1.6%) สิ่งเหล่านีเ้กิดขึ้นในผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงสูงที่ไดร้ับการตรวจ
สมองและความสัมพันธ์กับคอนทราสต์มีเดียมไม่ชัดเจน (ดู อาการไม่พึงประสงค์ - ทั่วไป ) อาการปวดหัวเกิด
ขึ้นในผู้ป่วย 6.3% ซึ่งทุกคนได้รับการตรวจสมอง

ปริมาณและการบริหาร
สามารถใช้การฉีดด้วยกลไกหรือการฉีดด้วยมือเพื่อฉีด OMNIPAQUE 140 หนึ่งหรือหลายเข็มภายในหลอด
เลือดแดง ปริมาณและอัตราการฉีดจะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ เทคนิคทีใ่ช้ และพื้นที่หลอดเลือดทีจ่ะ
มองเห็น ปริมาณและอัตราการฉีดต่อไปนี้ใชก้ับ OMNIPAQUE 140

ปริมาณ/ฉีด
(มล.)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

อัตราการฉีด
(มล./วินาที)

8-20
3-6
3-6
2-8
3-6
3-10

หลอดเลือดแดง

หลอดเลือดแดงใหญ่

Carotid
Femoral
กระดูกสันหลัง
ไต
สาขาอื่นๆ ของหลอดเลือดแดงใหญ่ 
(รวมถึง subclavian รักแร้ 
innominate และ iliac)

หลอดเลือดหัวใจตีบ
OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 350 ที่ความเข้มข้น 350 mgI/
mL ถูกระบุในผู้ใหญเ่พื่อใช้ในการตรวจหลอดเลือดแดงส่วนปลาย OMNIPAQUE 240 ที่ความเข้มข้น 240 
mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้มข้น 300 mgI/mL ถูกระบุในผู้ใหญ่เพื่อใชใ้นการตรวจ
หลอดเลือดบริเวณรอบข้าง
อาจใช้ยาระงับประสาทก่อนใช้ ไม่จําเป็นต้องวางยาสลบ ความรู้สึกไม่สบายของผู้ป่วยระหว่างและหลัง
การฉีดทันทีจะน้อยกว่าที่ฉีดสารคอนทราสต์อื่นๆ ความรู้สึกไมส่บายปานกลางถึงรุนแรงนั้นผิดปกติ
มาก

ข้อควรระวัง
ควรมีชีพจรในหลอดเลือดแดงที่จะฉีด ในกรณขีอง thromboangiitis obliterans หรือการติดเชื้อ
จากน้อยไปมากที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดเลือดขาดเลือดอย่างรุนแรง ควรทํา angiography ด้วยความ
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง (ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป)

28

รหัสอ้างอิง: 4080358



อาการไม่พึงประสงค์
ความรู้สึกอุ่นเล็กน้อยเกิดขึ้นชั่วคราวหลังการฉีด สิ่งนีไ้ม่ไดร้บกวนขั้นตอน

ใน phlebography อุบัติการณข์องอาการปวดขาคือ 21% ซึ่งมักจะไมรุ่นแรงและใชเ้วลาไม่นานหลัง
จากฉีด (ดู อาการไม่พึงประสงค:์ หลอดเลือด—ทั่วไป)

ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับขนาด อัตราการไหล และสถานะโรคของหลอดเลือดที่ฉีด และขนาดและ
สภาพของผู้ป่วย ตลอดจนเทคนิคการถ่ายภาพที่ใช้
ปริมาณที่แนะนําสําหรับใช้ใน angiography ต่อพ่วงมีดังนี:้

การไหลบ่าของหลอดเลือด: 20 mL ถึง 70 mL ของ OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 30 
mL ถึง 90 mL ของ OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

เลือกหลอดเลือดแดง: 
(femoral/iliac)

10 mL ถึง 30 mL ของ OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 10 
mL ถึง 60 mL ของ OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Venography (ต่อขา): 20 mL ถึง 150 mL ของ OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) 40 
mL ถึง 100 mL ของ OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

UROGRAPHY ขับถ่าย
OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 mgI / mL หรือ OMNIPAQUE 350 ทีค่วามเข้มข้น 350 mgI / 
mL มีไว้สําหรับใช้ในผู้ใหญใ่นการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยความคมชัดของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ
OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 mgI/mL ถูกระบุในเด็กเพื่อตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (ดู
หัวข้อ III สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับโมฆะ cystourethrography)
สําหรับเภสัชจลนศาสตร์ของการขับถ่ายในผู้ใหญ่ โปรดดทูี่ เภสัชวิทยาทางคลินิก—ทางหลอด
เลือด

ข้อควรระวัง
ไม่แนะนําให้เตรียมการคายนํ้าในผู้สูงอายุ ทารก เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ป่วยโรคอะโซเทมิก หรือ
ในผูป้่วยทีส่งสัยว่าเป็นโรคมัยอีโลมาโตซิส
ผูป้่วยเด็กที่มีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการให้ contrast medium อาจ
รวมถึงผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหืด ความไวต่อยาและ/หรือสารก่อภูมิแพ้ ภาวะหัวใจล้มเหลว ครีเอตินินในเลือด
มากกว่า 1.5 มก./ดล. หรือผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า 12 เดือน

เนื่องจากมีความเป็นไปได้ทีจ่ะระงับการสร้างปัสสาวะชั่วคราว ขอแนะนําว่าควรเว้นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมก่อนที่
จะทําการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะซํ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตลดลงข้างเดียวหรือ
ทวิภาคี (ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป)

อาการไม่พึงประสงค์
ดู อาการไมพ่ึงประสงค์: หลอดเลือด—ทั่วไป

ปริมาณและการบริหาร
ผู้ใหญ่:OMNIPAQUE 300 และ OMNIPAQUE 350 ที่ขนาดยาตั้งแต่ 200 มก./กก. ของนํ้าหนักตัวถึง 
350 มก.I/กก. นํ้าหนักตัวทําให้เกิดความทึบในการวินิจฉัยของระบบขับถ่ายในผูป้่วยที่มีการทํางานของไต
ตามปกติ
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กุมารศาสตร์
Urography ขับถ่าย
OMNIPAQUE 300 ทีข่นาด 0.5 มล./กก. ถึง 3.0 มล./กก. ของนํ้าหนักตัวทําใหเ้กิดความทึบในการ
วินิจฉัยของระบบขับถ่าย ขนาดยาปกตสิําหรับเด็กคือ 1.0 มล./กก. ถึง 1.5 มล./กก. ปริมาณสําหรับทารก
และเด็กควรได้รับตามสัดส่วนอายุและนํ้าหนักตัว ปริมาณยาทีใ่ห้ทั้งหมดไม่ควรเกิน 3 มล./กก.

มาตรา III
เภสัชวิทยาทางคลินิก—การใช้ OraI/Body Cavity Use
สําหรับโพรงในร่างกายส่วนใหญ่ ไอโอเฮกซอลที่ฉีดเข้าไปจะถูกดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อรอบข้างและขับออกโดยไต
และลําไส้ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านีใ้นส่วนที่ 2 เภสัชวิทยาคลินิก—ทางหลอดเลือด การตรวจมดลูก 
(hysterosalpingography) และกระเพาะปัสสาวะ (เป็นโมฆะ cystourethrography) เกี่ยวข้องกับการ
ระบายนํ้าของ contrast media ออกจากโพรงเกือบจะในทันทเีมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการถ่ายภาพรังสี

iohexol ทีใ่ห้ทางปากถูกดูดซึมได้ไมด่ีนักจากทางเดินอาหารตามปกติ ไตขับออกทางไตเพียง 0.1 ถึง 0.5 
เปอร์เซ็นตข์องขนาดรับประทาน ปริมาณนีอ้าจเพิ่มขึ้นเมื่อมีลําไสท้ะลุหรือลําไสอุ้ดตัน ไอโอเฮกซอลสามารถ
ทนต่อยาได้ดีและดูดซึมได้ง่ายหากเกิดการรั่วซึมในช่องท้อง

การมองเห็นช่องว่างร่วม มดลูก ท่อนําไข่ ไส้เลื่อนในช่องท้อง ท่อตับอ่อนและท่อนํ้าดี และกระเพาะปัสสาวะ 
สามารถทําได้โดยการฉีดสารทึบรังสเีข้าไปในบริเวณทีจ่ะทําการศึกษาโดยตรง การใช้ความเข้มข้นของ
ไอโอดีนทีเ่หมาะสมจะช่วยรับรองความหนาแน่นของการวินิจฉัย OMNIPAQUE ทีใ่ห้ทางปากสร้างภาพที่
ดีของระบบทางเดินอาหาร OMNIPAQUE มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อห้ามใช้แบเรียมซัลเฟตเช่นเดียวกับใน
ผูป้่วยที่สงสัยว่าลําไสท้ะลุหรืออาจเป็นไปได้ว่าอาจมีการสําลักสารทึบแสง

ข้อบ่งชี้และการใช้งาน
ทั่วไป—การใช้ช่องปาก/ร่างกาย

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 และ OMNIPAQUE 350 มีออสโมลาลติีจากประมาณ 1.8 
ถึง 3.0 เท่าของพลาสม่า (285 mOsm/กก. นํ้า) และมีภาวะไฮเปอร์โทนิกภายใต้สภาวะการใชง้าน

ผู้ใหญ่:OMNIPAQUE 350 ได้รับการระบุในผู้ใหญส่ําหรับการตรวจหลอดเลือดและการตรวจทางเดินอาหาร
ในช่องปาก
OMNIPAQUE 300 ได้รับการระบุไวใ้นผู้ใหญส่ําหรับ arthrography และ hysterosalpingography 
OMNIPAQUE 240 ได้รับการระบุไวใ้นผู้ใหญส่ําหรับการตรวจ arthrography, endoscopic 
retrograde pancreatography และ cholangiopancreatography, herniography และ 
hysterosalpingography OMNIPAQUE เจือจางจนถึงความเข้มข้นตั้งแต่ 6 mgI/mL ถึง 9 mgI/
mL ทีร่ับประทานร่วมกับ OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้มข้น 300 mgI/mL ที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดําจะแสดง
ในผู้ใหญ่เพื่อเพิ่มความคมชัดของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่องท้อง เด็ก:OMNIPAQUE 300 ถูก
ระบุในเด็กเพื่อตรวจระบบทางเดินอาหาร

OMNIPAQUE 240 ถูกระบุในเด็กเพื่อตรวจระบบทางเดินอาหาร OMNIPAQUE 180 ถูกระบุในเด็กเพื่อ
ตรวจระบบทางเดินอาหาร OMNIPAQUE เจือจางจนถึงความเข้มข้นตั้งแต่ 50 มก./มล. ถึง 100 มก.I/มล
. ระบุไว้ในเด็กสําหรับการทําโมฆะ cystourethrography

OMNIPAQUE เจือจางจนถึงความเข้มข้นตั้งแต่ 9 mgI/mL ถึง 21 mgI/mL ที่รับประทานร่วมกับ 
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 300 ที่
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ความเข้มข้น 300 มก. / มล. ทีฉ่ีดเข้าเส้นเลือดดําจะระบไุว้ในเด็กเพื่อใช้ในการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ในช่องท้องทีเ่พิ่มขึ้นในทางตรงกันข้าม

ข้อห้าม
ไม่ควรให้ OMNIPAQUE แก่ผู้ป่วยที่แพ้ iohexol ทีท่ราบ

คําเตือน—ทั่วไป
ดูส่วนที่ II คําเตือน—ทั่วไป

ข้อควรระวัง—ทั่วไป
ดูส่วนที่ II ข้อควรระวัง—ทั่วไป

สื่อความคมชัดสูงที่ให้ทางปากดึงของเหลวเข้าไปในลําไส้ซึ่งหากรุนแรงเพียงพออาจส่งผลให้เกิดภาวะ 
hypovolemia ในทํานองเดียวกัน ในทารกและเด็กเล็ก การเกิดอาการท้องร่วงอาจส่งผลให้เกิดภาวะ 
hypovolemia การสูญเสียของเหลวในพลาสมาอาจเพียงพอที่จะทําใหเ้กิดภาวะช็อก ซึ่งหากไม่ไดร้ับการ
รักษา อาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในวัยใด ๆ เช่นเดียวกับทารกและ
เด็กเล็ก

อาการไมพ่ึงประสงค์: ช่องปาก/ร่างกาย
การใชช้่อง—ทั่วไป

ฟันผุของร่างกาย
ในการทดลองทางคลินิกทีม่ีการควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ 285 คนสําหรับการตรวจโพรง
ร่างกายต่างๆ โดยใช้ OMNIPAQUE 240, 300 และ 350 มีรายงานอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด
อุบัตกิารณ์ > 1%: ไม่มี อุบัติการณ์ 
≤ 1%: ความดันโลหิตสูง ระบบ
ประสาท
อุบัตกิารณ์ > 1%: ปวด (26%)
อุบัติการณ์ ≤ 1%: ปวดหัว, ง่วงซึม, มีไข้, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, แสบร้อน, รู้สึกไมส่บาย, ตัวสั่น, มึนหัว
, เป็นลมหมดสติ
ระบบทางเดินหายใจ
ไม่มี
ระบบทางเดินอาหาร อุบัติ
การณ์ > 1%: ไม่มี
อุบัติการณ์ ≤ 1%: ท้องอืด ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ความดันในช่องท้อง ผิวหนัง
และอวัยวะ
อุบัติการณ์ > 1%: บวม (22%), ความร้อน (7%) 
อุบัติการณ์ ≤ 1%: ห้อทีบ่ริเวณทีฉ่ีด
ปฏิกิริยาที่เกิดบ่อยที่สุด ความเจ็บปวดและอาการบวม มักมีรายงานเฉพาะหลังการทํา arthrography และ
โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรักษามากกว่า contrast medium มีรายงานปฏิกิริยาทางเดินอาหาร
เกือบเฉพาะหลังจากการตรวจช่องปากผ่าน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
กับขั้นตอนเฉพาะ โปรดดูทีก่ารระบุและการใชเ้ฉพาะบุคคล สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงทั่วไปของ 
contrast media โปรดดูทีส่่วน II อาการไม่พึงประสงค์: หลอดเลือด—ทั่วไป

ไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่เกี่ยวข้องกับการใช้ OMNIPAQUE สําหรับขั้นตอน VCU ในผู้
ป่วยเด็ก 51 รายที่ศึกษา

ใชใ้นช่องปาก
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ดูการบ่งชี้และการใชเ้ฉพาะบุคคล: การใช้ช่องปาก—ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์

ยาเกินขนาด
ดูเพิ่มเติมในส่วนที่ II การใชย้าเกินขนาด
ปริมาณที่แนะนําของ OMNIPAQUE 350 ที่ความเข้มข้น 350 มก./มล. สําหรับการตรวจทางเดินอาหาร
ทางปากสําหรับผู้ใหญ่ในผู้ใหญค่ือ 50 มล. ถึง 100 มล. ในการศึกษาระยะที่ 1 OMNIPAQUE 350 150 
มล. ถูกให้รับประทานแก่ผู้ป่วยชายทีม่สีุขภาพดี 11 คน อุบัตกิารณข์องอาการท้องร่วงคือ 91% (10 จาก 
11) และตะคริวในช่องท้องคือ 27% (3 จาก 11) แม้ว่าเหตุการณท์ั้งหมดเหล่านี้จะไม่รุนแรงและเกิดขึ้น
ชั่วคราว แต่การเกิดขึ้นนั้นกลับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในขนาดทีแ่นะนํา เห็นได้ชัดจากการค้นพบนี้ว่าสารสื่อความ
เปรียบต่างแบบไฮเปอร์โทนิกในปริมาณทีม่ากขึ้น เช่น OMNIPAQUE จะเพิ่มโหลดออสโมติกในลําไส้ ซึ่ง
อาจส่งผลให้มีการเลื่อนของของเหลวมากขึ้น

ปริมาณและการบริหาร—ทั่วไป ดูส่วนที่ II ปริมาณและการ
บริหาร—ทั่วไป

ข้อบ่งชี้และการใชง้านส่วนบุคคล
ใชใ้นช่องปาก
ผู้ใหญ่:OMNIPAQUE 350 ที่ความเข้มข้น 350 mgI / mL ระบุไว้ในผู้ใหญ่เพื่อใชใ้นการตรวจสอบทางเดิน
อาหารทางปากทางปาก
OMNIPAQUE เจือจางจนถึงความเข้มข้นตั้งแต่ 6 mgI/mL ถึง 9 mgI/mL ที่รับประทานร่วมกับ 
OMNIPAQUE 300 ทีค่วามเข้มข้น 300 mgI/mL ที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดําจะแสดงในผู้ใหญเ่พื่อใช้ในการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่องท้องแบบตรงกันข้าม ยา OMNIPAQUE เจือจางทางปากและทางหลอด
เลือดดําอาจมีประโยชน์เมื่อการถ่ายภาพโดยไมไ่ด้รับการปรับปรุงให้รายละเอียดเพียงพอระหว่างลูปปกติของ
ลําไส้กับอวัยวะทีอ่ยู่ติดกันหรือบริเวณที่สงสัยว่าเป็นพยาธสิภาพ

เด็ก:OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้มข้น 300 มก. / มล. ทางปากหรือทางทวารหนักระบุไวใ้นเด็กเพื่อใชใ้น
การตรวจทางเดินอาหาร
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 มก. / มล. ทางปากหรือทางทวารหนักมีการระบุไว้ในเด็กเพื่อใช้ใน
การตรวจสอบระบบทางเดินอาหาร
OMNIPAQUE 180 ทีค่วามเข้มข้น 180 มก. / มล. ทางปากหรือทางทวารหนักระบุไว้ในเด็กเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบระบบทางเดินอาหาร
OMNIPAQUE เจือจางจนถึงความเข้มข้นตั้งแต่ 9 mgI/mL ถึง 21 mgI/mL รับประทานร่วมกับ 
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้มข้น 300 mgI/
mL ทีฉ่ีดเข้าเส้นเลือดดําจะแสดงในเด็กเพื่อใช้ในทางตรงกันข้าม ปรับปรุงการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ของช่องท้อง

ข้อควรระวัง
ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป

อาการไม่พึงประสงค์
การให้ OMNIPAQUE ในช่องปากมักเกี่ยวข้องกับอาการท้องร่วงทีไ่มรุ่นแรงและเกิดขึ้นชั่วคราว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีการใหค้วามเข้มข้นสูงและปริมาณมาก มีรายงานอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงปานกลาง
หลังจากไดร้ับ OMNIPAQUE ทางปาก แต่ไม่บ่อยนัก สําหรับการตรวจ CT โดยใชป้ากเจือจางและสารทึบ
รังสีทางหลอดเลือดดํา เหตุการณไ์มพ่ึงประสงคม์ีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํามากกว่า
การใหย้า hypotonic
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สารละลายปากเปล่า ควรสังเกตว่าปฏิกิริยารุนแรงหรือ anaphylactoid ทีอ่าจเกิดขึ้นกับสารไอโอดีนใน
หลอดเลือดเป็นไปได้หลังจากการบริหารโดยวิธีอื่น ผู้ใหญ:่ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมโดยผู้ป่วยที่เป็น
ผู้ใหญ่ 54 คนสําหรับการตรวจทางเดินอาหารทางปากโดยใช้ OMNIPAQUE 350 พบว่ามีอาการข้างเคียง
ดังต่อไปนี้: ท้องร่วง (42%) คลื่นไส้ (15%) อาเจียน (11%) ปวดท้อง ( 7%), อาการท้องอืด (2%) และปวด
ศีรษะ (2%)

ในการศึกษาทางคลินิกที่ควบคุมโดยผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ 44 รายสําหรับการตรวจ CT แบบเจือจางทางปากและทาง
หลอดเลือดดําของระบบทางเดินอาหารโดยใช้ OMNIPAQUE 300 อาการไม่พึงประสงค์ถูกจํากัดไว้ที่รายงานการ
อาเจียนเพียงครั้งเดียว (2%)
เด็ก:ในการศึกษาทางคลินิกที่ควบคุมโดยผู้ป่วยเด็ก 58 คนเพื่อตรวจระบบทางเดินอาหารที่ความเข้มข้น 
180 และ 300 มก. / มล. อาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ได้รับการรายงาน: ท้องร่วง (36%) อาเจียน (9%) 
คลื่นไส้ (5%) ไข้ (5%), ความดันเลือดตํ่า (2%), ปวดท้อง (2%) และลมพิษ (2%) ในการศึกษาทางคลินิก 
พบว่าความถี่และความรุนแรงของอาการท้องร่วงเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นที่ให้และปริมาณของสาร
กัมมันตภาพรังสเีพิ่มขึ้น

ในการศึกษาทางคลินิกที่มีการควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับผูป้่วยเด็ก 69 รายสําหรับการตรวจ CT แบบเจือจางทางปาก
และทางหลอดเลือดดําของระบบทางเดินอาหารโดยใช้ OMNIPAQUE 240 และ OMNIPAQUE 300 อาการไม่พึง
ประสงคถ์ูกจํากัดไว้ที่รายงานการอาเจียนเพียงครั้งเดียว (1.4%)

ปริมาณและการบริหาร
ผู้ใหญ่:ปริมาณทีแ่นะนําของ OMNIPAQUE 350 ทีไ่ม่เจือปนทีค่วามเข้มข้น 350 มก.I/มล. สําหรับการ
ตรวจทางช่องปากของทางเดินอาหารในผู้ใหญค่ือ 50 มล. ถึง 100 มล. ขึ้นอยู่กับลักษณะของการตรวจ
และขนาดของผู้ป่วย
ปริมาณที่แนะนําของ OMNIPAQUE ในช่องปากที่เจือจางจนถึงความเข้มข้น 6 มก./มล. ถึง 9 มก.I/มล. 
สําหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่องท้องในผู้ใหญท่ี่มคีวามคมชัดเพิ่มขึ้นคือ 500 มล. ถึง 1,000 
มล. จําเป็นต้องใชป้ริมาตรทีน่้อยลงเมื่อความเข้มข้นของสารละลายสุดท้ายเพิ่มขึ้น (ดตูารางด้านล่าง) ร่วม
กับการใหย้าทางปากแบบเจือจาง ปริมาณที่แนะนําของ OMNIPAQUE 300 ทีฉ่ีดเข้าเส้นเลือดดําคือ 100 
มล. ถึง 150 มล. ปริมาณยาในช่องปากจะได้รับประมาณ 20 ถึง 40 นาทกี่อนการให้ยาทางหลอดเลือดดํา
และการได้มาซึ่งภาพ เด็ก:ปริมาณของ OMNIPAQUE 300 ที่ไม่เจือปนที่ความเข้มข้น 300 mgI/mL, 
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 180 ที่ความเข้มข้น 180 mgI/
mL สําหรับการตรวจทางช่องปากของทางเดินอาหารในเด็กขึ้นอยู่กับ เกี่ยวกับลักษณะการตรวจและขนาด
ของผูป้่วย จากประสบการณท์างคลินิก แนะนําให้ใช้ OMNIPAQUE 180 ในเด็กอายุตํ่ากว่า 3 เดือน 
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 หรือ OMNIPAQUE 300 อาจใช้ในเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป 
แนะนําให้ใชแ้นวทางการใชย้าต่อไปนี้:

อายุ
น้อยกว่า 3 เดือน สาม
เดือนถึง 3 ปี สีป่ีถึง 10 ปี 
มากกว่า 10 ปี

ปริมาณของ OMNIPAQUE
5 — 30 มล.
มากถึง 60 มล
มากถึง 80 มล
มากถึง 100 มล

เมื่อใหท้างทวารหนักอาจใช้ปริมาตรทีม่ากขึ้น
ปริมาณที่แนะนําของ OMNIPAQUE ในช่องปากที่เจือจางจนถึงความเข้มข้น 9 มก. / มล. ถึง 21 มก. / 
มล. สําหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่องท้องในเด็กทีม่ีความคมชัดเพิ่มขึ้นคือ 180 มล.
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750 มล. จําเป็นต้องใชป้ริมาตรทีน่้อยลงเมื่อความเข้มข้นของสารละลายสุดท้ายเพิ่มขึ้น (ดูตารางด้านล่าง) 
ปริมาณไอโอดีนในช่องปากโดยรวมไมค่วรเกิน 5 gI สําหรับเด็กอายตุํ่ากว่า 3 ปแีละ 10 gI สําหรับเด็กอายุ 3 
ถึง 18 ปี อาจให้ยารับประทานทั้งหมดในคราวเดียวหรือนานกว่า 30 ถึง 45 นาที หากมีปัญหาในการบริโภค
ในปริมาณที่ต้องการ

ร่วมกับการใหย้าทางปากแบบเจือจาง ปริมาณทีแ่นะนําของ OMNIPAQUE 240 และ OMNIPAQUE 300 
คือ 2.0 มล./กก. เมื่อให้ทางหลอดเลือดดําด้วยช่วง 1.0 มล./กก. ถึง 2.0 มล./กก. ปริมาณสําหรับทารกและ
เด็กควรไดร้ับตามสัดส่วนอายุและนํ้าหนักตัว ปริมาณที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดําทั้งหมดไม่ควรเกิน 3 มล./กก. 
ปริมาณยารับประทานจะถูกบริหารให้ประมาณ 30 ถึง 60 นาทกี่อนการให้ยาทางหลอดเลือดดําและการได้มา
ซึ่งภาพ OMNIPAQUE อาจเจือจางด้วยนํ้าหรือเครื่องดื่มดังนี้:

เพื่อให้ได้
หนึ่งลิตรของ

ความคมชัดปานกลางที่
ความเข้มข้นขั้นสุดท้าย

(mgI/mL) ของ
6

เพิ่ม
ความเข้มข้นของหุ้น

ของ OMNIPAQUE
(มก.ไอ./มล.)

ถึง
นํ้าอัดลม
เครื่องดื่ม นม หรือ

นํ้าผลไม้

(มล.)
975
980
983

ปริมาณ
(มล.)

240
300
350

25
20
17

9 240
300
350

38
30
26

962
970
974

12 240
300
350

50
40
35

950
960
965

15 240
300
350

63
50
43

937
950
957

18 240
300
350

75
60
52

925
940
948

21 240
300
350

88
70
60

912
930
940

ควรเตรียมการเจือจางของ OMNIPAQUE ก่อนใชแ้ละทิ้งส่วนที่ไม่ไดใ้ชห้ลังจากขั้นตอน

โมฆะ CYSTORETHROGRAPHY (VCU)
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OMNIPAQUE เจือจางจนถึงความเข้มข้นตั้งแต่ 50 มก./มล. ถึง 100 มก.I/มล. ระบุไว้ในเด็กสําหรับการ
ทําโมฆะ cystourethrography VCU มักจะทําร่วมกับการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อควรระวัง
ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป

เนื่องจากขั้นตอน VCU ต้องใช้เครื่องมือจึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพิเศษในผู้ป่วยที่ทราบว่ามีการติด
เชื้อทางเดินปัสสาวะเฉียบพลัน การเติมกระเพาะปัสสาวะควรทําอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ความระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการกดทับมากเกินไป ขั้นตอนการทําหมันเป็นสิ่งจําเป็น

อาการไม่พึงประสงค์
ดู อาการไมพ่ึงประสงค์—ทั่วไป

ปริมาณและการบริหาร
OMNIPAQUE อาจถูกเจือจางโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ ด้วยนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีดทีค่วามเข้มข้น 50 
มก./มล. ถึง 100 มก.I/มล. เพื่อให้ cystourethrography เป็นโมฆะ ความเข้มข้นอาจแตกต่างกันไปขึ้น
อยู่กับขนาดและอายุของผู้ป่วย ตลอดจนเทคนิคและอุปกรณ์ที่ใช้ ควรให้คอนทราสต์มีเดียมในปริมาณที่
เพียงพอเพื่อเติมกระเพาะปัสสาวะให้เพียงพอ ปริมาตรปกตมิีตั้งแต่ 50 มล. ถึง 300 มล. ของ 
OMNIPAQUE ทีค่วามเข้มข้น 100 มก.I/มล. และ 50 มล. ถึง 600 มล. ของ OMNIPAQUE ที่ความเข้ม
ข้น 50 มก.I/มล. OMNIPAQUE อาจเจือจางด้วยนํ้า Sterile Water for Injection ตามตารางด้านล่าง:

เพื่อให้ได้
รอบชิงชนะเลิศ

ความเข้มข้น
(มก.ไอ./มล.)

100
90
80
70
60
50

เพิ่ม
แต่ละ 100 มล. OMNIPAQUE Sterile 

Water for Injection, USP (mL)
OMNIPAQUE 240 OMNIPAQUE 300 OMNIPAQUE 350

140
167
200
243
300
380

200
233
275
330
400
500

250
289
338
400
483
600

ควรเตรียมการเจือจางของ OMNIPAQUE ก่อนใชแ้ละทิ้งส่วนที่ไม่ไดใ้ชห้ลังจากขั้นตอน

อารโ์ทรกราฟี
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้มข้น 300 mgI/
mL หรือ OMNIPAQUE 350 ทีค่วามเข้มข้น 350 mgI/mL จะแสดงในการถ่ายภาพรังสขีองข้อเข่าใน
ผู้ใหญ่ และ OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้นของ 240 mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้ม
ข้น 300 mgI/mL ถูกระบุในการถ่ายภาพรังสีของข้อไหล่ในผู้ใหญ่ และ OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้มข้น 
300 mgI/mL จะแสดงในการถ่ายภาพรังสีของข้อต่อขากรรไกรล่างในผู้ใหญ่ การทํา Arthrography อาจ
เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคข้อต่อหลังถูกทารุณกรรมหรือความเสื่อม การแตกของไขข้อ การแสดงภาพ
การสื่อสารของ Bursae หรือซีสต์ และในการตรวจ meniscography
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ข้อควรระวัง
ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป

ต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ควรใช้การควบคุมด้วยฟลอูอโรสโคปิกเพื่อให้
แน่ใจว่ามีการจัดวางเข็มอย่างเหมาะสม ป้องกันการฉีดนอกแคปซูล และป้องกันการเจือจางของสารคอนท
ราสต์ ไม่ควรออกแรงกดที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการฉีด

อาการไม่พึงประสงค์
การฉีด OMNIPAQUE เข้าไปในข้อต่อมคีวามเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่สบายชั่วคราว เช่น ปวด บวม 
อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกไมส่บายทีล่่าช้า รุนแรง หรือต่อเนื่องอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว อาการปวดอย่าง
รุนแรงมักเกิดจากการใช้แรงกดหรือการฉีดในปริมาณมากเกินควร ข้อบวมหลังฉีดด้วย OMNIPAQUE 
น้อยกว่าสารคอนทราสต์ที่มีออสโมลารส์ูง ปฏิกิริยาประเภทนีม้ักขึ้นกับขั้นตอนและความถีม่ากขึ้นเมื่อใช้
เทคนิคคอนทราสต์คู่

ระบบประสาท:ความรู้สึกบวม (42%) ปวด (29%) ความรู้สึกร้อน (13%) และกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
(0.7%)
ผิวหนังและอวัยวะ:ห้อเลือดบริเวณที่ฉีด (0.7%)

ปริมาณและการบริหาร
Arthrography มักจะดําเนินการภายใตก้ารดมยาสลบ ปริมาณการฉีด OMNIPAQUE ขึ้นอยู่กับขนาด
ของข้อต่อทีจ่ะตรวจและเทคนิคที่ใช้ คอนทราสต์มีเดียมในปริมาณที่ตํ่ากว่ามักจะถูกฉีดสําหรับ 
arthrography ทีห่ัวเข่าและไหล่เมื่อทําการตรวจสอบคอนทราสต์สองครั้งโดยใชอ้ากาศ 15 มล. ถึง 100 
มล.
แนะนําให้ใชค้วามเข้มข้นและปริมาตรต่อไปนี้สําหรับข้อเข่า ไหล่ และข้อต่อชั่วคราวของผู้ใหญ่ แต่ควรใช้
เป็นแนวทางเนื่องจากข้อต่ออาจต้องการสื่อความคมชัดมากหรือน้อยเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด

เข่า
ออมนิปาค 240
OMNIPAQUE 300
ออมนิปาค 350

ไหล่
OMNIPAQUE 300
ออมนิปาค 240

ชั่วคราว
OMNIPAQUE 300 0.5 mL ถึง 1.0 mL

ปริมาณทีต่ํ่ากว่า
ที่แนะนํา
สําหรับความคมชัดสองเท่า
การสอบ;
ปริมาณทีสู่งขึ้น
ที่แนะนํา
สําหรับคอนทราสตเ์ดียว
การสอบ

5 มล. ถึง 15 มล.
5 มล. ถึง 15 มล.
5 มล. ถึง 10 มล

10 มล
3 มล }

การจัดการแบบพาสซีฟหรือแบบแอคทีฟใช้เพื่อกระจายตัวกลางไปทั่วพื้นทีข่้อต่อ

ส่องกล้องตรวจตับ

วิทยามะเร็งท่อนํ้าดี (ERCP)
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL ระบุไว้ในผู้ใหญเ่พื่อใช้ใน ERP/ERCP
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ข้อควรระวัง
ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป

อาการไม่พึงประสงค์
การฉีด OMNIPAQUE ใน ERP/ERCP สัมพันธ์กับอาการปวดชั่วคราว อย่างไรก็ตาม อาการปวดทีล่่าช้า 
รุนแรง หรือต่อเนื่องอาจเกิดขึ้นและสามารถคงอยู่ไดน้าน 24 ชั่วโมง สาเหตุของอาการปวดอาจเนื่องมาจาก
ขั้นตอนเช่นเดียวกับการใช้สารทึบรังสี ดังนั้น ควรให้ความสนใจกับแรงดันในการฉีดและปริมาตรรวมทีฉ่ีด 
เพื่อลดการรบกวนของท่อทีต่รวจ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด:ความดันโลหิตสูง (1%)
ระบบประสาท:ความเจ็บปวด (17%) อาการง่วงนอน (1%) และการเผาไหม้ (1%)
ระบบทางเดินอาหาร:อาเจียน ท้องร่วง และความดัน โดยแต่ละครั้งมีอุบัตกิารณ์ 1%

ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณที่แนะนําของ OMNIPAQUE 240 ที่ความเข้มข้น 240 มก.I/มล. คือ 10 มล. ถึง 50 มล. แต่อาจแตก
ต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายวิภาคและ/หรือสถานะโรคของแต่ละบุคคล

HYSTEROSALPINGOGRAPHY
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL หรือ OMNIPAQUE 300 ที่ความเข้มข้น 300 mgI/
mL ถูกระบุในการถ่ายภาพรังสขีองกลุ่มภายในของอวัยวะสืบพันธุเ์พศหญิง ได้แก่ รังไข่ ท่อนําไข่ มดลูก และ
ช่องคลอด Hysterosalpingography ถูกใช้เป็นวิธีการวินิจฉัยและการรักษาในการรักษาภาวะมีบุตรยาก
และภาวะทางนรีเวชที่ผิดปกติอื่นๆ

ข้อห้าม
หัตถการไม่ควรดําเนินการในช่วงมีประจําเดือนหรือเมื่อมีประจําเดือนมาใกล้ และไม่ควรดําเนินการเมื่อมีการ
ติดเชื้อในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์ ซึ่งรวมถึงอวัยวะเพศภายนอกด้วย ขั้นตอนนี้ยังมีข้อห้ามสําหรับ
สตรมีีครรภ์หรือสําหรับผู้ทีส่งสัยว่าตั้งครรภ์ ไม่แนะนําให้ใชเ้ป็นเวลา 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์หรือ 
30 วันหลังจากการขูดมดลูกหรือการขูดมดลูก

ข้อควรระวัง
ในผูป้่วยทีเ่ป็นมะเร็งหรือผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรค ควรใชค้วามระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของ
รอยโรคตามขั้นตอน

อาการไม่พึงประสงค์
การฉีด OMNIPAQUE ใน hysterosalpingography มีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดในทันทแีต่
ชั่วคราว สาเหตุของอาการปวดอาจเนื่องมาจากกระบวนการเองเช่นเดียวกับการฉีดสารทึบรังสี ดังนั้นควรให้
ความสนใจกับแรงดันและปริมาตรที่ฉีดเข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของมดลูกและท่อนําไข่ ขอแนะนําให้
ตรวจสอบด้วยฟลูออโรสโคป ระบบประสาท:ปวด (49%) ง่วงซึมและมีไข้ อุบัตกิารณ์รายบุคคล 3% ระบบ
ทางเดินอาหาร:คลื่นไส้ (3%)
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ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณที่แนะนําของ OMNIPAQUE 240 คือ 15 มล. ถึง 20 มล. และ OMNIPAQUE 300 คือ 15 มล. ถึง 20 มล. 
แต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายวิภาคและ/หรือสถานะโรคของแต่ละบุคคล

วิทยาวิทยา
OMNIPAQUE 240 ทีค่วามเข้มข้น 240 mgI/mL ระบุไว้ในผู้ใหญเ่พื่อใช้ในการตรวจ 
herniography

ข้อควรระวัง
ดูข้อควรระวัง—ทั่วไป

อาการไม่พึงประสงค์
ระบบประสาท:ปวด (7%), ปวดหัว (3%) และรู้สึกไม่สบาย (3%) ระบบทางเดิน
อาหาร:ท้องร่วง (3%) และท้องอืด (10%)

ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณที่แนะนําของ OMNIPAQUE 240 คือ 50 มล. แต่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายวิภาคและ
/หรือโรคของแต่ละบุคคล

วิธีการจัดหา
ออมนิปาค 140
50 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่องละ 10 ชิ้น ( NDC 0407-1401-52)

ออมนิปาค 180
ขวดแก้ว 10 มล. 180 มก./มล. กล่อง 10 ( NDC 0407-1411-10) 
ขวดแก้ว 20 มล. 180 มก.I/มล. กล่อง 10 ( NDC 0407-1411-20)

ออมนิปาค 240
ขวดแก้ว 10 mL, 240 mgI/mL, กล่อง 10 (NDC 0407-1412-10) 20 
mL ขวดแก้ว, 240 mgI/mL, กล่อง 10 (NDC 0407-1412-20) 50 mL 
ขวดแก้ว, 240 mgI/ มล. กล่อง 10 ( NDC 0407-1412-50)
50 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1412-30) ขวดแก้ว
ขนาด 100 มล., 240 มก.I/มล. กล่อง 10 กล่อง (NDC 0407-1412-60)
100 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์), กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1412-33) 
ขวดแก้ว 150 มล., 240 มก.I/มล. กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1412-49)
150 มล. เติม 200 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1412-34) 200 
มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
ขวดแก้ว 10 มล. 300 มก.I/มล. กล่อง 10 ( NDC 0407-1413-10) 
ขวดแก้ว 30 มล. 300 มก.I/มล. กล่อง 10 ( NDC 0407-1413-30)
30 มล. เติม 50 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลเีมอร์), กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1413-59) ขวดแก้ว 
50 มล., 300 มก.I/มล. กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1413-50)
ขวดแก้ว 50 มล. 300 มก./มล. กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1413-51)
50 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่องละ 10 ชิ้น ( NDC 0407-1413-61)
75 มล. เติม 100 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลเีมอร์) กล่องละ 10 ชิ้น ( NDC 0407-1413-62)
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ขวดแก้ว 100 มล. 300 มก.I/มล. กล่อง 10 ( NDC 0407-1413-60) 100 มล. ใน +พลัสPAK™ 
(ขวดโพลีเมอร์), กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1413-63) 125 มล. เติมขวดแก้ว 150 มล., 
300 มก.I/มล. กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1413-53) ขวดแก้ว 150 มล., 300 มก. /มล. 
กล่องละ 10 ( NDC 0407-1413-90)
150 มล. เติม 200 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1413-65) 200 
มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1413-66)

ออมนิปาค 350
ขวดแก้ว 50 มล. 350 มก.I/มล. กล่อง 10 ( NDC 0407-1414-50) ขวด
แก้ว 50 มล. 350 มก.I/มล. กล่อง 10 ( NDC 0407-1414-51)
50 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่องละ 10 ชิ้น ( NDC 0407-1414-89)
75 มล. เติม 100 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์), กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1414-90) ขวด
แก้ว 100 มล., 350 mgI/มล., กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1414-60)
100 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่อง 10 กล่อง (NDC 0407-1414-91) 125 มล. 
เติมขวดแก้ว 150 มล. 350 มก.I/มล. กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1414-76) ขวดแก้ว 150 
มล. 350 มก.I /มล. กล่องละ 10 ( NDC 0407-1414-03)
150 มล. เติม 200 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์) กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1414-93) 200 
มล. เติมขวดแก้ว 250 มล. 350 มก.I/มล. กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1414-04)
200 มล. ใน +พลัสPAK™ (ขวดโพลีเมอร์), กล่อง 10 กล่อง ( NDC 0407-1414-94) 
ขวดแก้ว 250 มล., 350 มก./มล., กล่อง 10 กล่อง (NDC 0407-1414-80)

ปกป้องขวดและขวดแก้วหรือขวดโพลเีมอรข์อง OMNIPAQUE จากแสงแดดจ้าและแสงแดด
โดยตรง อย่าแช่แข็ง OMNIPAQUE ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องควบคุม 20 ° -25 ° C (68 ° -77 ° 
F); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F) (ดู อุณหภูมิห้องทีค่วบคุมโดย USP )

OMNIPAQUE Injection ในการนําเสนอทั้งหมดอาจถูกเก็บไวใ้นคอนทราสต์มีเดียทีอุ่่นขึ้นนานถึงหนึ่ง
เดือนที่ 37°C (98.6°F)

การจัดการและการจัดเก็บเป็นพิเศษสําหรับขวดโพลเีมอรเ์ท่านั้น: ห้ามใช้หากแหวนที่
ป้องกันการงัดแงะขาดหรือหายไป

จัดจําหน่ายโดย GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 
USA ผลิตโดย GE Healthcare Ireland, Cork, Ireland

OMNIPAQUE เป็นเครื่องหมายการค้าของ General Electric Company หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ 
GE และ GE Monogram เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท General Electric
ผลิตภัณฑ์จากประเทศนอร์เวย์
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