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TANIM
Iohexol,N,N´ - Bis(2,3-dihidroksipropil)-5-[N-(2,3-dihidroksipropil)-asetamido]-2,4,6-
triiyodoizoftalamid, iyonik olmayan, suda çözünür bir radyografik kontrast maddedir 821.14 
moleküler ağırlığa sahip (iyot içeriği %46.36). Sulu çözeltide, her bir triiyodinli molekül 
ayrışmamış halde kalır. Kimyasal yapısı:

OMNIPAQUE, 140, 180, 240, 300 ve 350 mgI/mL'lik iyot konsantrasyonlarında steril, pirojen 
içermeyen, renksiz ila soluk sarı bir solüsyon olarak sağlanır. OMNIPAQUE 140, mL başına 140 
mg organik iyodine eşdeğer 302 mg iyoheksol içerir; OMNIPAQUE 180, mL başına 180 mg 
organik iyodine eşdeğer 388 mg iyoheksol içerir; OMNIPAQUE 240, mL başına 240 mg organik 
iyodine eşdeğer 518 mg iyoheksol içerir; OMNIPAQUE 300, mL başına 300 mg organik iyodine 
eşdeğer 647 mg iyoheksol içerir; ve OMNIPAQUE 350, mL başına 350 mg organik iyodine 
eşdeğer 755 mg iyoheksol içerir. Her mililitre iyoheksol çözeltisi, hidroklorik asit veya sodyum 
hidroksit ile pH 6.8 ile 7.7 arasında ayarlanmış 1.21 mg trometamin ve 0.1 mg edetat kalsiyum 
disodyum içerir. Tüm solüsyonlar otoklavlanarak sterilize edilir ve koruyucu içermez. 
Kullanılmayan kısımlar atılmalıdır. Iohexol solüsyonu ışığa duyarlıdır ve bu nedenle maruz 
kalmaya karşı korunmalıdır.
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Mevcut konsantrasyonlar aşağıdaki fiziksel özelliklere sahiptir:

mutlak
viskozite

(cp)
konsantrasyon

(mgI/mL)
ozmolalite*

(mOsm/kg su)
ozmolarite
(mOsm/L)

Özel
Yerçekimi

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

* Buhar basıncı osmometrisi ile.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 ve OMNIPAQUE 
350, yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi plazma (285 mOsm/kg su) veya beyin omurilik 
sıvısının (301 mOsm/kg su) yaklaşık 1,1 ila 3,0 katı ozmolaliteye sahiptir ve kullanım koşulları 
altında hipertoniktir.

BÖLÜM I
KLİNİK FARMAKOLOJİ—İntratekal

Iohexol, beyin omurilik sıvısından (BOS) kan dolaşımına emilir ve böbrek atılımıyla elimine edilir. 
Önemli bir metabolizma, deiyodinasyon veya biyotransformasyon meydana gelmez.
Lomber intratekal enjeksiyon yoluyla 16 ila 18 mililitre iyoheksol (180 mgI/mL) alan beş 
yetişkin hastada, enjekte edilen dozun yaklaşık yüzde 88'i (73.1-98.2) uygulamadan 
sonraki ilk 24 saat içinde idrarla atılmıştır. Böbrek ve vücut klerensleri dakikada 99 
(47-137) mililitre ve dakikada 109 (52-138) mililitre idi. Ortalama maksimum plazma 
konsantrasyonu, mililitrede 119 (72-177) mikrogram iyoheksol olmuştur ve 3.8 (2-6) 
saat sonra meydana gelmiştir. Dağıtım hacmi kilogram başına 557 (350-849) mililitre 
idi. Büyük bir omurilik tümörü olan bir hastada, 48 saat sonra idrardaki toplam genel 
iyileşmede hiçbir fark olmaksızın atılım gecikmiştir (dozun yüzde 67'si ilk 24 saat içinde 
idrarda görülmüştür).

Uygun hasta manipülasyonu ve ortamın içine yerleştirildiği BOS hacmi ile bağlantılı 
olarak ortamın başlangıç   konsantrasyonu ve hacmi, elde edilebilecek tanısal 
kontrastın boyutunu belirleyecektir.
Konvansiyonel radyografide intratekal enjeksiyonun ardından OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 
240 ve OMNIPAQUE 300 en az 30 dakika boyunca iyi tanısal kontrast sağlamaya devam 
edecektir. İyoheksolün yavaş difüzyonu BOS boyunca gerçekleşir ve ardından kan dolaşımına 
emilir. Sistemik dolaşıma girdikten sonra, iyoheksol serum veya plazma proteinlerine 
bağlanma eğilimi gösterir. Enjeksiyondan yaklaşık 1 saat sonra, konvansiyonel miyelografi için 
tanısal kalite kontrastı artık mevcut olmayacaktır. Bilgisayarlı tomografik (BT) miyelografi 
izlenecekse, kontrast derecesinin azalmasına izin vermek için birkaç saatlik bir gecikme 
düşünülmelidir.
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Lomber subaraknoid aralığa uygulandıktan sonra bilgisayarlı tomografide yaklaşık 1 
saatte göğüs bölgesinde, yaklaşık 2 saatte servikal bölgede ve 3-4 saatte bazal 
sisternalarda kontrast madde varlığı görülür.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, bozukluğun derecesine bağlı olarak, renal eliminasyonun 
azalması nedeniyle uzun süreli plazma iyoheksol seviyeleri beklenebilir.

ENDİKASYONLAR VE KULLANIM—İntratekal
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 ve OMNIPAQUE 300, yetişkinlerde miyelografi 
(lomber, torasik, servikal, total kolumnar) dahil intratekal uygulama ve bilgisayarlı 
tomografi (miyelografi, sisternografi, ventrikülografi) için kontrast geliştirme için 
endikedir.
OMNIPAQUE 180, miyelografi (lomber, torasik, servikal, total kolumnar) dahil olmak üzere 
çocuklarda intratekal uygulama ve bilgisayarlı tomografi (miyelografi, sisternografi) için 
kontrast geliştirme için endikedir.

KONTRENDİKASYONLAR—İntratekal
OMNIPAQUE, ioheksol'e karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. 
Bakteriyeminin muhtemel olduğu önemli lokal veya sistemik enfeksiyon varlığında 
miyelografi yapılmamalıdır.
OMNIPAQUE ile intratekal kortikosteroid uygulaması kontrendikedir.
Doz aşımı olasılığı nedeniyle, teknik arıza durumunda hemen tekrar miyelografi 
kontrendikedir (bkz. DOZAJ VE UYGULAMA).

UYARILAR—Genel
CİDDİ ADVERS OLAYLAR—YANLIŞ İNTRATEKAL YÖNETİM İntratekal kullanım için endike 
olmayan iyotlu kontrast maddelerin yanlışlıkla intratekal uygulanması nedeniyle ciddi 
advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu ciddi advers reaksiyonlar şunları içerir: ölüm, 
kasılmalar, beyin kanaması, koma, felç, araknoidit, akut böbrek yetmezliği, kalp durması, 
nöbetler, rabdomiyoliz, hipertermi ve beyin ödemi. OMNIPAQUE 140 ve 350'nin intratekal 
olarak uygulanmadığından emin olmak için özel dikkat gösterilmelidir. (OMNIPAQUE'ın 
diğer tüm konsantrasyonları intratekal uygulama için onaylanmıştır.)

Aşırı kanlı BOS ile karşılaşılırsa, miyelografik prosedürün olası yararları, hasta için risk 
açısından düşünülmelidir.
Epilepsi, şiddetli kardiyovasküler hastalık, kronik alkolizm veya multipl skleroz öyküsü olan 
hastalarda dikkatli olunması önerilir.
Yaşlı hastalar miyelografiyi takiben daha büyük bir risk oluşturabilir. Bu hastalarda işlem 
ihtiyacı dikkatle değerlendirilmelidir. Ortamın dozuna ve konsantrasyonuna, hidrasyona ve 
kullanılan tekniğe özel dikkat gösterilmelidir.
Antikonvülzan alan hastalarda bu tedavi sürdürülmelidir. Bir nöbet meydana gelirse, 
intravenöz diazepam veya fenobarbital sodyum önerilir. Antikonvülzan tedavi almayan 
nöbet aktivitesi öyküsü olan hastalarda barbitüratlarla premedikasyon düşünülmelidir.

Kontrast maddenin büyük veya konsantre bir bolusunun yanlışlıkla intrakraniyal girişi 
kanıtı olan hastalarda barbitüratlarla profilaktik antikonvülzan tedavi düşünülmelidir, 
çünkü bu gibi durumlarda nöbet riski artabilir.
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Nöbet eşiğini düşüren ilaçların, özellikle antihistaminik özellikleri için kullanılanlar dahil 
fenotiyazin türevlerinin OMNIPAQUE ile birlikte kullanılması önerilmez. Diğerleri MAO 
inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, CNS uyarıcıları ve analeptikler, majör sakinleştiriciler veya 
antipsikotik ilaçlar olarak tanımlanan psikoaktif ilaçları içerir. Bu ilaçların katkı rolü 
belirlenmemiş olsa da, bu tür ilaçların kullanımı, doktorun potansiyel yararları ve potansiyel 
riskleri değerlendirmesine dayanmalıdır. Doktorlar bu ajanları işlemden en az 48 saat önce ve 
işlemden en az 24 saat sonra bırakmışlardır.
Hasta yönetiminde, büyük doz veya konsantre besiyeri bolusunun yanlışlıkla intrakraniyal girişini 
önlemek için dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, ortamın hızlı bir şekilde dağılarak kafa içi seviyelere 
yanlışlıkla yükselmesini önlemek için çaba gösterilmelidir (örneğin, aktif hasta hareketi ile). 
Standart radyografi (BT değil) için doğrudan intrasisternal veya ventriküler uygulama önerilmez.

İyonik olmayan miyelografik ortam ile bildirilen majör motor nöbet vakalarının çoğunda, aşağıdaki faktörlerden bir 
veya daha fazlası mevcuttu. Bu nedenle şunlardan kaçının:
• Önerilen prosedürden veya miyelografik yönetimden sapmalar.
• Epilepsi öyküsü olan hastalarda kullanın.
• Doz aşımı.
• Bir bolusun intrakraniyal girişi veya yüksek konsantrasyonlu ortamın erken difüzyonu.
• Nöroleptik ilaçlar veya fenotiyazin bulantı önleyici ilaçlarla ilaç.
• İşlem sırasında, sedyede veya yatakta başın yüksekte tutulmaması.
• Aşırı ve özellikle aktif hasta hareketi veya ıkınması.

ÖNLEMLER—Genel
Radyoopak diyagnostik ajanların kullanımını içeren diyagnostik prosedürler, ön koşul eğitimi almış 
ve gerçekleştirilecek olan belirli prosedür hakkında kapsamlı bilgi sahibi personelin yönetimi altında 
gerçekleştirilmelidir. İşlemin herhangi bir komplikasyonu ile başa çıkmak ve ayrıca kontrast 
maddenin kendisine karşı şiddetli reaksiyonların acil tedavisi için uygun tesisler mevcut olmalıdır. 
Bir radyoopak ajanın parenteral uygulamasından sonra, ciddi gecikmiş reaksiyonlar meydana 
geldiğinden, yetkili personel ve acil durum tesisleri en az 30 ila 60 dakika süreyle hazır 
bulundurulmalıdır. (Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR.)
Hazırlık amaçlı dehidratasyon tehlikelidir ve ilerlemiş vasküler hastalığı olan hastalarda, diyabetik hastalarda 
ve diyabetik olmayan duyarlı hastalarda (genellikle önceden böbrek hastalığı olan yaşlılarda) akut böbrek 
yetmezliğine katkıda bulunabilir. Bu hastalarda dehidrasyon, kontrast maddelerin ozmotik diüretik etkisi ile 
arttırılmış gibi görünmektedir.. Hastalar, iyoheksol dahil herhangi bir kontrast maddesinin 
uygulanmasından önce ve sonra iyice hidrate edilmelidir.
Ciddi, yaşamı tehdit eden, ölümcül, anafilaktoid, kardiyovasküler veya merkezi sinir sistemi 
reaksiyonlarını içeren bir reaksiyon olasılığı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. ADVERS 
REAKSİYONLAR). Bu nedenle, ciddi reaksiyonların acil tedavisi için önceden dikkatli bir şekilde 
planlanması ve herhangi bir reaksiyon durumunda yeterli ve uygun tesislerin ve personelin hazır 
bulundurulması son derece önemlidir.
Duyarlı hastalarda kendine özgü reaksiyon olasılığı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. 
ADVERS REAKSİYONLAR). Duyarlı popülasyon, kontrast maddeye önceden reaksiyon öyküsü olan 
hastaları, kendi başına iyodine duyarlılığı olduğu bilinen hastaları ve klinik olarak aşırı duyarlılığı olduğu 
bilinen hastaları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: bronşiyal astım, saman nezlesi ve gıda alerjileri .
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Şiddetli kendine özgü reaksiyonların ortaya çıkması, birkaç ön test yönteminin kullanılmasına neden 
olmuştur. Bununla birlikte, ciddi reaksiyonları tahmin etmek için ön teste güvenilemez ve kendisi hasta 
için tehlikeli olabilir. Herhangi bir kontrast madde enjeksiyonundan önce alerji ve aşırı duyarlılığa vurgu 
yapan kapsamlı bir tıbbi öykünün potansiyel advers reaksiyonları tahmin etmede ön testten daha doğru 
olabileceği önerilmektedir.
Pozitif bir alerji veya aşırı duyarlılık öyküsü, bir tanı prosedürünün gerekli olduğu düşünülen bir kontrast 
madde kullanımına keyfi olarak kontrendike değildir, ancak dikkatli olunmalıdır (bkz. ADVERS 
REAKSİYONLAR). Bu hastalarda olası alerjik reaksiyonları önlemek veya en aza indirmek için 
antihistaminikler veya kortikosteroidlerle premedikasyon düşünülmelidir. Son raporlar, bu tür bir ön 
tedavinin ciddi yaşamı tehdit eden reaksiyonları önlemediğini, ancak bunların hem insidansını hem de 
şiddetini azaltabileceğini göstermektedir.
Şiddetli böbrek yetmezliği veya yetmezliği olan hastalarda, ilacın kompansatuar biliyer 
atılımının, safraya yavaş bir klerensi ile gerçekleşmesi beklenir. Hepatorenal yetmezliği olan 
hastalar, yarar olasılığı ek riske açıkça ağır basmadığı sürece muayene edilmemelidir.

Kontrast maddenin uygulanması, prosedüre ve uygun hasta yönetimine aşina olan kalifiye 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir (bkz. HASTA YÖNETİMİ). Herhangi bir spinal 
ponksiyonda steril teknik kullanılmalıdır.
OMNIPAQUE tek kullanımlık plastik şırıngalar kullanılarak enjekte edilecekse, kontrast 
madde şırıngaya çekilmeli ve hemen kullanılmalıdır.
Tek kullanımlık olmayan ekipman kullanılıyorsa, eser miktarda temizlik maddesi ile kalıntı 
kontaminasyonu önlemek için çok dikkatli olunmalıdır.
Parenteral ürünler, uygulamadan önce partikül madde ve renk değişikliği açısından 
görsel olarak incelenmelidir. Partikül madde veya renk bozulması varsa kullanmayın. 
Prosedürleri tekrarlayın:Doktorun klinik değerlendirmesine göre, ardışık veya tekrarlayan 
muayeneler gerekliyse, ilacın vücuttan normal şekilde temizlenmesine izin vermek için 
uygulamalar arasında uygun bir zaman aralığı gözlemlenmelidir (bkz. DOZAJ VE UYGULAMA 
ve KLİNİK FARMAKOLOJİ).

Hastalar (veya varsa çocuklar) için bilgiler
Enjekte edilebilir radyoopak tanı ajanları alan hastalara aşağıdakiler talimatı 
verilmelidir: 1. Hamileyseniz doktorunuzu bilgilendirin (bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ).
2. Diyabetik iseniz veya multipl miyelom, feokromositoma, homozigot orak hücre 

hastalığı veya bilinen tiroid bozukluğunuz varsa doktorunuza bildirin (bkz. 
UYARILAR).

3. Herhangi bir ilaca, yiyeceğe alerjiniz varsa veya daha önce röntgen prosedürleri için kullanılan boya 
enjeksiyonlarına karşı herhangi bir reaksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirin (bkz. ÖNLEMLER—Genel).

4. Bu ilacı almadan önce, reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz 
diğer ilaçlar hakkında doktorunuzu bilgilendirin.

İlaç etkileşimleri
Nöbet eşiğini düşüren ilaçların, özellikle de antihistaminik veya bulantı önleyici özellikleri için 
kullanılanlar dahil fenotiyazin türevlerinin OMNIPAQUE ile birlikte kullanılması önerilmez. Diğerleri 
arasında monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, CNS uyarıcıları, 
analeptikler olarak tanımlanan psikoaktif ilaçlar, majör sakinleştiriciler veya antipsikotik ilaçlar 
bulunur. Bu tür ilaçlar miyelografiden en az 48 saat önce kesilmelidir.
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miyelografi sırasında veya sonrasında mide bulantısı veya kusmanın kontrolü için kullanılmamalıdır ve işlemden en az 
24 saat sonra yeniden başlatılmamalıdır. Bu ilaçları kullanan hastalarda elektif olmayan prosedürlerde, 
antikonvülzanların profilaktik kullanımını düşünün.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması
Karsinojenik potansiyeli, mutajenezi veya OMNIPAQUE'ın erkeklerde veya kadınlarda doğurganlığı 
etkileyip etkilemediğini değerlendirmek için uzun süreli hayvan çalışmaları yapılmamıştır.

Gebelik Kategorisi B
Sıçanlarda ve tavşanlarda önerilen insan dozunun 100 katına kadar üreme çalışmaları yapılmıştır. 
OMNIPAQUE nedeniyle doğurganlığın bozulduğuna veya fetüse zarar verildiğine dair hiçbir kanıt 
gösterilmemiştir. Bununla birlikte, hamile kadınlarda herhangi bir çalışma yoktur. Hayvan üreme 
çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, bu ilaç hamilelik sırasında yalnızca açıkça ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılmalıdır.

Emziren Anneler
İyoheksolün insan sütüne ne ölçüde geçtiği bilinmemektedir. Bununla birlikte, enjekte edilebilir 
birçok kontrast maddesi insan sütüne değişmeden atılır. Emziren bebeklerde ciddi advers 
reaksiyonların meydana geldiği belirlenmemiş olsa da, emziren kadınlara intravasküler kontrast 
madde uygulandığında dikkatli olunmalıdır. OMNIPAQUE uygulamasından sonraki 24 saat 
boyunca emzirme yerine biberonla besleme yapılabilir.

Pediatrik Kullanım

Kontrast madde uygulaması sırasında advers olaylar yaşama riski daha yüksek olan pediyatrik 
hastalar arasında astımı, ilaca ve/veya alerjenlere duyarlılığı, konjestif kalp yetmezliği, serum 
kreatinin düzeyi 1.5 mg/dL'nin üzerinde veya 12 aylıktan küçük olan hastalar yer alabilir.

ADVERS REAKSİYONLAR—İntratekal
OMNIPAQUE ile en sık bildirilen advers reaksiyonlar baş ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı ve tutukluk dahil 
hafif ila orta şiddette ağrı, bulantı ve kusmadır. Bu reaksiyonlar genellikle enjeksiyondan 1 ila 10 saat 
sonra meydana gelir ve neredeyse tamamı 24 saat içinde meydana gelir. Genellikle hafif ila orta 
derecede, birkaç saat sürer ve genellikle 24 saat içinde kaybolurlar. Nadiren baş ağrıları şiddetli olabilir 
veya günlerce sürebilir. Baş ağrısına genellikle mide bulantısı ve kusma eşlik eder ve optimal sıvı alımı 
olmayan hastalarda daha sık ve kalıcı olma eğilimindedir. Hayati belirtilerde geçici değişiklikler meydana 
gelebilir ve bunların önemi bireysel olarak değerlendirilmelidir. OMNIPAQUE ile yapılan klinik 
çalışmalarda rapor edilen bu reaksiyonlar, 1531 hastanın klinik çalışmalarına dayalı olarak azalan oluşum 
sırasına göre aşağıda listelenmiştir.
baş ağrısı:Miyelografiyi takiben en sık meydana gelen advers reaksiyon, yaklaşık %18'lik bir 
insidans ile baş ağrısı olmuştur. Baş ağrısı, kontrast maddenin doğrudan etkisinden veya dural 
ponksiyon bölgesinde BOS sızıntısından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, hastanın yönetiminde, 
olası BOS sızıntısını kontrol etmeye çalışmaktan ziyade postür yönetimi ile intrakraniyal kontrast 
madde girişini en aza indirmenin daha önemli olduğu düşünülmektedir (bkz. HASTA YÖNETİMİ).

Ağrı:Enjeksiyondan sonra yaklaşık %8'lik bir insidansla sırt ağrısı, boyun ağrısı ve sertlik ve nevralji dahil olmak 
üzere hafif ila orta şiddette ağrı meydana geldi.
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Mide bulantısı ve kusma:Mide bulantısı yaklaşık %6 ve kusma yaklaşık %3 oranında 
bildirilmiştir (bkz. HASTA YÖNETİMİ). Normal hidrasyonu korumak çok önemlidir. Fenotiyazin 
bulantı önleyicilerin kullanılması önerilmez. (Bkz. UYARILAR—Genel.) Genellikle tek gereken, 
mide bulantısının geçeceğine dair hastaya güvence vermektir.
Baş dönmesi:Hastaların yaklaşık %2'sinde geçici baş dönmesi bildirilmiştir.
Diğer Reaksiyonlar:Bireysel insidansı %0,1'den az olan diğer reaksiyonlar şunları 
içermektedir: ağırlık hissi, hipotansiyon, hipertoni, ısı hissi, terleme, vertigo, iştahsızlık, 
uyuşukluk, hipertansiyon, fotofobi, kulak çınlaması, nevralji, parestezi, işemede zorluk, 
ve nörolojik değişiklikler. Hepsi geçici ve hafifti ve klinik sekel yoktu.

Pediatri
Lomber ponksiyon yoluyla pediyatrik miyelografi için 152 hastayı içeren kontrollü klinik çalışmalarda, 
OMNIPAQUE 180 kullanımını takiben advers olaylar genellikle yetişkinlere göre daha az sıklıkta olmuştur.

Baş ağrısı:
Kusma:
Sırt ağrısı:
Diğer Reaksiyonlar:Bireysel insidansı %0.7'den az olan diğer reaksiyonlar şunları içeriyordu: 
ateş, kurdeşen, karın ağrısı, görsel halüsinasyon ve nörolojik değişiklikler. Hepsi geçici ve 
hafifti ve klinik sekel yoktu.

%9
%6

%1,3

Kontrast Ortamlarına Genel Olumsuz Reaksiyonlar
Doktorlar, yukarıda tartışılanlara ek olarak, özellikle literatürde diğer iyonik olmayan, suda çözünür 
miyelografik ortamlar ve nadiren iyoheksol ile rapor edilmiş olan aşağıdaki reaksiyonlar için yan 
etkilerin ortaya çıkması konusunda uyanık kalmalıdır. Bunlar, konvülsiyon, aseptik ve bakteriyel 
menenjit ve CNS ve diğer nörolojik rahatsızlıkları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Aseptik menenjit sendromu nadiren bildirilmiştir (%0.01'den az). Genellikle belirgin baş ağrıları, mide 
bulantısı ve kusmadan önce gelirdi. Başlangıç   genellikle prosedürden yaklaşık 12 ila 18 saat sonra 
meydana geldi. Belirgin özellikler meningismus, ateş, bazen okülomotor belirtiler ve zihinsel karışıklıktı. 
Lomber ponksiyon, yüksek beyaz hücre sayımı, yüksek protein içeriği, genellikle düşük glikoz seviyesi ve 
organizma yokluğu ortaya çıkardı. Durum genellikle başlangıçtan yaklaşık 10 saat sonra kendiliğinden 
düzelmeye başladı ve 2 ila 3 gün içinde tamamen iyileşti.

Alerji veya Özdeyiş:Üşüme, ateş, aşırı terleme, kaşıntı, ürtiker, burun tıkanıklığı, nefes 
darlığı ve Guillain-Barré sendromu vakası.
CNS Tahrişi:Halüsinasyonlar, depersonalizasyon, amnezi, düşmanlık, ambliyopi, diplopi, 
fotofobi, psikoz, uykusuzluk, anksiyete, depresyon, hiperestezi, görsel veya işitsel veya 
konuşma bozuklukları, konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu gibi hafif ve geçici algısal 
sapmalar. Ayrıca halsizlik, halsizlik, konvülsiyon, EEG değişiklikleri, meningismus, 
hiperrefleksi veya arefleksi, hipertoni veya gevşeklik, hemipleji, felç, kuadripleji, huzursuzluk, 
tremor, ekoakuzi, ekolali, asteriks, beyin kanaması ve disfazi meydana geldi.

Derin zihinsel rahatsızlıklar da nadiren bildirilmiştir. Genellikle çeşitli form ve derecelerde afazi, zihinsel 
karışıklık veya oryantasyon bozukluğundan oluşurlar. Başlangıç   genellikle 8 ila 10 saat arasındadır ve 
herhangi bir yan etki olmaksızın yaklaşık 24 saat sürer. Ancak zaman zaman sahip oldukları
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korku, ajitasyon veya birkaç durumda somnolans, stupor ve koma noktasına kadar aşamalı olarak 
geri çekilme olarak kendini göstermiştir. Birkaç vakada bunlara, saatlerce sürebilen tek taraflı veya 
iki taraflı görme kaybı dahil olmak üzere geçici işitme kaybı veya diğer işitsel semptomlar ve görsel 
rahatsızlıklar (sübjektif veya sanrısal olduğuna inanılan) eşlik etmiştir. Bir vakada, konvülsiyonlarla 
bağlantılı olarak kalıcı kortikal görme kaybı bildirilmiştir. Ventriküler blok bildirilmiştir; reaksiyon 
olayı için değişen derecelerde amnezi mevcut olabilir.

Nadiren, bacak veya oküler kaslarda geçici de olsa kalıcı güçsüzlük bildirilmiştir. Periferik 
nöropatiler nadir ve geçici olmuştur. Duyusal ve/veya motor veya sinir kökü bozuklukları, 
miyelit, kalıcı bacak kas ağrısı veya zayıflığı, 6. sinir felci veya kauda ekina sendromunu 
içerir. Kas krampları, fasikülasyon veya miyokloni, spinal konvülsiyon veya spastisite 
olağandışıdır ve küçük bir intravenöz diazepam dozuna hemen yanıt vermiştir. Genel 
olarak, iyotlu kontrast maddelerinin parenteral uygulanması üzerine meydana geldiği 
bilinen reaksiyonlar, herhangi bir iyonik olmayan madde ile mümkündür. Suda çözünür 
kontrast maddelerin kullanımına eşlik eden yan etkilerin yaklaşık yüzde 95'i hafif ila orta 
derecededir. Ancak şiddetli, yaşamı tehdit eden, anafilaktoid ve ölümcül reaksiyonlar,

Enjekte edilebilir kontrast maddelere karşı olumsuz reaksiyonlar iki kategoriye ayrılır: kemotoksik reaksiyonlar ve 
kendine özgü reaksiyonlar.
Kemotoksik reaksiyonlar, kontrast maddenin fizikokimyasal özelliklerinden, dozdan ve enjeksiyon 
hızından kaynaklanır. Kontrast madde tarafından perfüze edilen organ veya damarlardaki tüm 
hemodinamik bozukluklar ve yaralanmalar bu kategoriye dahildir.
Kendine özgü reaksiyonlar, diğer tüm reaksiyonları içerir. 20 ila 40 yaşlarındaki hastalarda daha sık 
görülürler. Kendine özgü reaksiyonlar enjekte edilen dozun miktarına, enjeksiyonun hızına ve 
radyografik prosedüre bağlı olabilir veya olmayabilir. Kendine özgü reaksiyonlar küçük, orta ve 
şiddetli olarak alt bölümlere ayrılır. Minör reaksiyonlar kendi kendini sınırlar ve kısa sürelidir; şiddetli 
reaksiyonlar yaşamı tehdit eder ve tedavi acil ve zorunludur.
Alerji öyküsü olan hastalarda kontrast maddeye karşı bildirilen advers reaksiyon insidansı, 
genel popülasyonun iki katıdır. Kontrast maddeye daha önce reaksiyon öyküsü olan hastalar, 
diğer hastalara göre üç kat daha duyarlıdır. Bununla birlikte, tekrarlanan incelemelerle 
kontrast maddelere duyarlılık artmıyor gibi görünmektedir.
Enjekte edilebilir kontrast maddelere karşı çoğu advers reaksiyon, enjeksiyonun başlamasından 1 ila 3 dakika sonra ortaya çıkar, 

ancak gecikmiş reaksiyonlar meydana gelebilir.

DOZ AŞIMI
OMNIPAQUE ile doz aşımının klinik sonuçları bildirilmemiştir. Bununla birlikte, diğer noniyonik 
miyelografik ortamlarla ilgili deneyimlere dayanarak, doktorlar CNS aracılı reaksiyonların 
sıklığında ve şiddetinde potansiyel bir artışa karşı uyanık olmalıdır. Prosedür sırasında veya hemen 
sonrasında hastanın yanlış yönetilmesi, besiyerinin büyük bir bölümünün yanlışlıkla erken 
intrakraniyal girişine izin veriyorsa, önerilen bir dozun kullanılması bile aşırı dozla eşdeğer etkiler 
üretebilir.
intrasisternal LD50OMNIPAQUE değeri (vücut ağırlığının kilogramı başına iyot gramı olarak) 
farelerde 2.0'dan fazladır.
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DOZAJ VE KULLANIM — İntratekal
Uygulanacak OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 veya OMNIPAQUE 300'ün hacmi ve 
konsantrasyonu, incelenen alan(lar)da gerekli olan kontrastın derecesine ve kapsamına ve 
kullanılan ekipman ve tekniğe bağlı olacaktır.
OMNIPAQUE 180 180 mgI/mL konsantrasyonda, OMNIPAQUE 240 240 mgI/mL 
konsantrasyonda veya OMNIPAQUE 300 300 mgI/mL konsantrasyonda erişkinlerde lomber, 
torasik ve servikal bölgelerin muayenesi için tavsiye edilir. lomber veya direkt servikal 
enjeksiyon ve BOS'a karşı hafif hipertoniktir.
Çocuklarda lomber enjeksiyonla lomber, torasik ve servikal bölgelerin muayenesi için 180 
mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 180 önerilir ve BOS'a karşı hafif hipertoniktir.

Yetişkinlerde toplam 3060 mg iyot dozu veya 300 mgI/mL konsantrasyonu, çocuklarda tek 
miyelografik incelemede toplam 2700 mg iyot dozu veya 180 mgI/mL konsantrasyonu 
aşılmamalıdır. Bu, bugüne kadarki klinik araştırma değerlendirmesine dayanmaktadır. Tüm 
diagnostik prosedürlerde olduğu gibi, yeterli görselleştirme sağlamak için minimum hacim 
ve doz kullanılmalıdır. Çoğu prosedür, maksimum doz veya konsantrasyon gerektirmez.

Anestezi gerekli değildir. Premedikasyon sakinleştiriciler veya sakinleştiriciler genellikle gerekli değildir 
(bkz. ÖNLEMLER). Hastalar kontrast uygulamadan önce ve sonra iyice hidrate edilmelidir. Nöbet eğilimli 
hastalar antikonvülsan ilaç tedavisine devam etmelidir. Birçok radyoopak kontrast maddesi uyumsuzdur
laboratuvar ortamındabazı antihistaminikler ve diğer birçok ilaçla; bu nedenle, eşzamanlı ilaçlar kontrast 
maddelerle fiziksel olarak karıştırılmamalıdır. Enjeksiyon Oranı:BOS ile aşırı karışmayı ve bunun 
sonucunda kontrastın seyrelmesini önlemek için enjeksiyon 1 ila 2 dakika içinde yavaşça yapılmalıdır.

Prosedür için gerekli olabilecek tahmini kontrast madde hacmine bağlı olarak, 
subaraknoid boşlukların distansiyonunu en aza indirmek için az miktarda BOS 
çıkarılabilir.
Lomber veya servikal ponksiyon iğnesi, subaraknoid boşluğa enjeksiyondan sonra 
OMNIPAQUE'ın çıkarılması gerekli olmadığından enjeksiyondan hemen sonra çıkarılabilir.
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Yetişkinler:Erişkinlerde lomber, torasik, servikal ve total kolumnar miyelografide kullanım 
için genel olarak önerilen toplam dozlar 1,2 gI ila 3,06 gI'dir:

konsantrasyon
(mgI/mL)

Ses
(mL)

Doz
(gi)prosedür

bel
miyelografi
(bel yoluyla
enjeksiyon)

formülasyonlar

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 240

180
240

10-17
7-12.5

1.8-3.06
1.7-3.0

torasik
miyelografi
(bel yoluyla
veya servikal
enjeksiyon)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.7-3.0
1.8-3.0

servikal
miyelografi
(bel yoluyla
enjeksiyon)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

servikal
miyelografi
(C1-2 aracılığıyla

enjeksiyon)

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 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

Toplam

sütunlu
miyelografi
(bel yoluyla
enjeksiyon)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

Pediatri:Çocuklarda lomber ponksiyonla lomber, torasik, servikal ve/veya total kolumnar 
miyelografi için önerilen genel toplam dozlar 0.36 gI ila 2.7 gI'dir (aşağıdaki tabloya bakınız). 
Uygulanan gerçek hacimler büyük ölçüde hastanın yaşına bağlıdır ve aşağıdaki kılavuzlar 
önerilir.

Kons.
(mgI/mL)

180
180
180
180
180

Ses
(mL)
2-4
4-8
5-10
5-12
6-15

Doz
(gi)

0.36-0.72
0,72-1,44

0.9-1.8
0.9-2.16
1.08-2.7

Yaş
0 ila < 3 ay.
3 ila < 36 ay.
3 ila < 7 yıl
7 ila < 13 yıl
13 ila 18 yıl
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Kontrast maddelerinin kaplarından çekilmesi steril şırıngalar ile aseptik koşullar 
altında yapılmalıdır. Spinal ponksiyon her zaman steril koşullar altında 
yapılmalıdır.
Parenteral ürünler, uygulamadan önce partikül madde veya renk değişikliği açısından 
görsel olarak incelenmelidir. Partikül madde veya renk bozulması varsa kullanmayın. 
Prosedürleri tekrarlayın:Doktorun klinik kararına göre ardışık veya tekrar muayeneler 
gerekliyse, ilacın vücuttan normal şekilde temizlenmesine izin vermek için uygulamalar 
arasında uygun bir zaman aralığına uyulmalıdır. Tekrar muayeneden önce en az 48 saat ara 
verilmelidir; ancak, mümkün olduğunda, 5 ila 7 gün önerilir.

HASTA YÖNETİMİ—Olağan Hasta 
Yönetimi için İntratekal Öneriler

Prosedürle ilgili komplikasyon potansiyelini en aza indirmek için her zaman iyi 
hasta yönetimi uygulanmalıdır.

ön prosedür
• Nöroleptik ilaçların (örneğin, klorpromazin, proklorperazin ve prometazin gibi 

fenotiyazinler dahil) en az 48 saat önce kesilmesi düşünülmelidir.
• İşlemden 2 saat öncesine kadar normal beslenmeyi sürdürün.
• Hidrasyon sıvılarının prosedüre uygun olmasını sağlayın.

Prosedür Sırasında
• Tatmin edici kontrast için gereken minimum doz ve konsantrasyonu kullanın (bkz. DOZAJ 

VE UYGULAMA).
• Tüm pozisyonlandırma tekniklerinde hastanın başını omurganın en yüksek seviyesinden yukarıda tutun.
• Kafaya doğru hareket eden kontrast madde içinde masanın başını 15°'den fazla alçaltmayın.
• Aşırı lordozlu hastalarda enjeksiyon için lateral pozisyonu ve orta sefaleti hareket 
ettirin.
• Aşırı karıştırmayı önlemek için yavaşça (1 ila 2 dakikadan fazla) enjekte edin.
• Bolus olarak sürdürmek için ortamı distal alana taşıyınçok yavaşça . Floroskopik izleme kullanın.
• Bolusun intrakraniyal girişinden kaçının.
• Ortamın erken ve yüksek sefalet dağılımından kaçının.
• Ortamın BOS ile aşırı karışmasını en aza indirmek için ani veya aktif hasta hareketlerinden kaçının. Hastaya 

kalmasını söyleyinpasif . Hastayı hareket ettiryavaşça ve sadece gerektiği kadar.

işlem sonrası
• Hastayı üzerine taşımadan önce sedyenin başını en az 30° kaldırın.
• Sedyeye binme ve sedyeden inme, hasta tamamen pasif olacak şekilde yavaşça 

yapılmalıdır.kafa üstü durum.
• Hastayı yatağa taşımadan önce yatağın başını 30° ila 45° kaldırın.
• Hastaya özellikle ilk birkaç saat içinde yatakta, oturma veya yarı oturma pozisyonunda hareketsiz kalmasını 

tavsiye edin.
• Miyelogramdan sonra en az 12 saat yakın gözlem yapın.
• Hastayı sessiz ve sakin tutmak için ziyaretçilerin işbirliğini sağlayınkafa üstü pozisyon, özellikle ilk birkaç saat 
içinde.
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• Oral sıvıları teşvik edin. Tolere edildiği gibi diyet.
• Bulantı veya kusma meydana gelirse , fenotiyazin bulantı önleyiciler kullanmayın. Kalıcı mide 

bulantısı ve kusma dehidrasyona neden olur. Bu nedenle, intravenöz sıvılarla değiştirmenin 
derhal düşünülmesi önerilir.

Alternatif İşlem Sonrası Yöntemi
• İyonik olmayan, suda çözünür kontrast madde ile ilgili son kanıtlar, miyelografi sonrası hastanın dik 

pozisyonda tutulmasının (tekerlekli sandalye veya ambulasyon yoluyla) yan etkilerin en aza indirilmesine 
yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Dik pozisyon, ortamın yukarı doğru yayılmasını geciktirmeye ve 
spinal araknoid absorpsiyonunu maksimuma çıkarmaya yardımcı olabilir.

BÖLÜM II
KLİNİK FARMAKOLOJİ—İntravasküler

İntravasküler enjeksiyonu takiben, iyoheksol hücre dışı sıvı kompartmanında dağılır ve 
glomerüler filtrasyon ile değişmeden atılır. Önemli hemodilüsyon meydana gelene kadar iç 
yapıların radyografik olarak görüntülenmesine izin vererek kontrast maddenin akış yolundaki 
damarları opaklaştıracaktır.
Enjekte edilen dozun yaklaşık %90'ı veya daha fazlası, uygulamadan sonraki ilk saatte meydana 
gelen doruk idrar konsantrasyonları ile ilk 24 saat içinde atılır. Plazma ve idrar iyoheksol 
seviyeleri, iyoheksol vücut klerensinin esas olarak böbrek klerensinden kaynaklandığını 
gösterir. Dozda 500 mgI/kg'dan 1500 mgI/kg'a bir artış, ilacın klerensini önemli ölçüde 
değiştirmez. Aşağıdaki farmakokinetik değerler, iyoheksolün (500 mgI/kg ila 1500 mgI/kg 
arasında) 16 yetişkin insan deneğe intravenöz uygulamasını takiben gözlemlenmiştir: renal 
klerensi—120 (86-162) mL/dak; toplam vücut klerensi—131 (98-165) mL/dak; ve dağılım hacmi
—165 (108-219) mL/kg.
Renal birikim, renal pasajların maksimum opaklaşma periyodu, intravenöz enjeksiyondan 1 
dakika sonra başlayabilecek kadar hızlıdır. Ürogramlar, 5 ila 15 dakika arasında meydana gelen 
optimum kontrast ile yaklaşık 1 ila 3 dakika içinde belirgin hale gelir. Nefropatik koşullarda, 
özellikle boşaltım kapasitesi değiştiğinde, atılım hızı tahmin edilemeyecek şekilde değişebilir ve 
enjeksiyondan sonra opaklaşma gecikebilir. Şiddetli böbrek yetmezliği, toplayıcı sistemde 
tanısal opaklaşma olmamasına neden olabilir ve böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak, 
uzun süreli plazma iyoheksol seviyeleri beklenebilir. Bu hastalarda ve ayrıca olgunlaşmamış 
böbrekleri olan bebeklerde safra kesesinden ince bağırsağa atılım yolu artabilir.

Iohexol, serum veya plazma proteinleri için düşük bir afinite gösterir ve serum albüminine zayıf bir şekilde 
bağlanır.
Önemli bir metabolizma, deiyodinasyon veya biyotransformasyon meydana gelmez.
OMNIPAQUE muhtemelen insanlarda plasenta bariyerini basit difüzyonla geçer. 
İyoheksolün insan sütüne ne ölçüde geçtiği bilinmemektedir.
Hayvan çalışmaları, ioheksolün intravasküler uygulamayı takiben sağlam bir kan-beyin 
bariyerini önemli ölçüde geçmediğini göstermektedir.
OMNIPAQUE, radyografik verimliliği artırarak bilgisayarlı tomografik görüntülemeyi 
geliştirir. Yoğunluk artışının derecesi, uygulanan bir dozdaki iyot içeriği ile doğrudan 
ilişkilidir; doruk iyot kan seviyeleri, hızlı intravenöz enjeksiyonun hemen ardından 
meydana gelir. Kan seviyeleri 5 ila 10 dakika içinde hızla düşer ve vasküler kompartman 
yarı ömrü yaklaşık 20 dakikadır. Bu, vaskülerdeki seyreltme ile açıklanabilir ve

12

Referans Kimliği: 4080358



Plazma konsantrasyonunda başlangıçta keskin bir düşüşe neden olan ekstravasküler sıvı 
kompartmanları. Hücre dışı bölmelerle dengeye yaklaşık on dakikada ulaşılır; bundan sonra, düşüş 
üstel hale gelir.
Hem normal hem de anormal dokuda iyoheksolün farmakokinetiğinin değişken olduğu 
gösterilmiştir. Kontrast artışı, bolus uygulamasından hemen sonra (15 saniye ila 120 saniye) en fazla 
görünüyor. Bu nedenle, en büyük geliştirme, enjeksiyondan sonra 30 ila 90 saniye içinde 
gerçekleştirilen bir dizi ardışık iki ila üç saniyelik tarama ile saptanabilir (yani, dinamik bilgisayarlı 
tomografik görüntüleme). Sürekli bir tarama tekniğinin (yani dinamik BT taraması) kullanılması, 
tümör ve apse gibi diğer lezyonların tanısal değerlendirmesini iyileştirebilir ve bazen 
şüphelenilmeyen veya daha yaygın hastalığı ortaya çıkarabilir. Örneğin, ön kontrast ve gelişmiş 
taramalar karşılaştırıldığında, bir kist vaskülarize bir katı lezyondan ayırt edilebilir; perfüze 
edilmemiş kütle değişmemiş x-ışını absorpsiyonunu gösterir (CT numarası). Vaskülarize bir lezyon, 
intravasküler kontrast madde bolusundan sonraki birkaç dakika içinde CT sayısında bir artış ile 
karakterize edilir; kötü huylu, iyi huylu veya normal doku olabilir, ancak muhtemelen bir kist, 
hematom veya diğer damar dışı lezyon olmayacaktır.
Güçlendirilmemiş tarama her bir hastada yeterli tanısal bilgi sağlayabileceğinden, 
risk ve artan radyasyon maruziyeti ile ilişkili olabilecek kontrast artışı kullanma 
kararı klinik, diğer radyolojik ve kontrastsız BT bulgularının dikkatli bir 
değerlendirmesine dayanmalıdır.

BAŞIN CT TARAMASI
Gelişmiş bilgisayarlı tomografik kafa görüntülemenin aksine, OMNIPAQUE normal kan-beyin 
bariyerinin varlığı nedeniyle normal beyin dokusunda birikmez. Normal beyinde röntgen 
absorpsiyonundaki artış, kan havuzundaki kontrast madde varlığından kaynaklanmaktadır. 
Beynin habis tümörlerinde meydana geldiği gibi kan-beyin bariyerinde bir kırılma, tümörün 
interstisyel dokusu içinde kontrast maddenin birikmesine izin verir. Bitişik normal beyin 
dokusu kontrast madde içermez.
Dokuda maksimum kontrast artışı, sıklıkla en yüksek kan iyot seviyelerine ulaşıldıktan sonra 
meydana gelir. Maksimum kontrast geliştirmede bir gecikme meydana gelebilir. İntravenöz 
bolus uygulamasından sonra 1 saate kadar beynin tanısal kontrastlı görüntüleri elde edilmiştir. 
Bu gecikme, radyografik kontrast artışının, en azından kısmen, lezyon içinde ve kan havuzu 
dışında iyot içeren ortamın birikmesine bağlı olduğunu gösterir, ancak bunun meydana geldiği 
mekanizma net değildir. Arteriyovenöz malformasyonlar ve anevrizmalar gibi tümör dışı 
lezyonların radyografik artışı muhtemelen dolaşımdaki kan havuzunun iyot içeriğine bağlıdır.

Kan-beyin bariyerinin bozulduğu bilinen veya bozulduğundan şüphelenilen hastalarda, herhangi bir 
radyografik kontrast maddenin kullanımı bireysel risk-fayda temelinde değerlendirilmelidir. Ancak iyonik 
ortamla karşılaştırıldığında, iyonik olmayan ortam merkezi sinir sistemi için daha az toksiktir.

VÜCUT CT TARAMA
Gelişmiş bilgisayarlı tomografik vücut görüntülemenin (nöral olmayan doku) aksine, OMNIPAQUE 
vaskülerden ekstravasküler boşluğa hızla yayılır. X-ışını absorpsiyonundaki artış, kan akışı, kontrast 
maddenin konsantrasyonu ve herhangi bir bariyer olmadığı için tümörlerin interstisyel dokusu 
tarafından kontrast maddenin ekstraksiyonu ile ilgilidir. Kontrast artışı bu nedenle normal ve anormal 
doku arasındaki ekstravasküler difüzyondaki, beyindekinden oldukça farklı olan nispi farklılıklardan 
kaynaklanmaktadır.
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GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI,
GENEL—İntravasküler

OMNIPAQUE 350, yetişkinlerde anjiyokardiyografi (ventrikülografi, seçici koroner 
arteriyografi), aort kökü, aortik ark, çıkan aort, abdominal aort ve dalları ile ilgili çalışmaları 
içeren aortografi, bilgisayarlı tomografik baş ve vücut görüntüleme için kontrast geliştirme, 
intravenöz dijital çıkarma anjiyografisi için endikedir. baş, boyun, abdominal, renal ve 
periferik damarlar, periferik arteriyografi ve boşaltım ürografisi.
OMNIPAQUE 350, çocuklarda anjiyokardiyografi (ventrikülografi, pulmoner arteriyografi 
ve venografi; aort kökü, aortik ark, çıkan ve inen aort dahil olmak üzere kollateral arterler 
ve aortografi çalışmaları) için endikedir.
OMNIPAQUE 300 yetişkinlerde aortik ark, abdominal aort ve dalları, bilgisayarlı 
tomografik baş ve vücut görüntüleme için kontrast geliştirme, serebral 
arteriyografi, periferik venografi (flebografi) ve boşaltım ürografisi dahil aortografi 
için endikedir.
OMNIPAQUE 300, çocuklarda anjiyokardiyografi (ventrikülografi), boşaltım ürografisi ve 
bilgisayarlı tomografik kafa görüntüleme için kontrast artışı için endikedir.
OMNIPAQUE 240 yetişkinlerde bilgisayarlı tomografik kafa görüntüleme ve periferik 
venografi (flebografi) için kontrast artışı için endikedir.
OMNIPAQUE 140 yetişkinlerde baş, boyun, abdominal, renal ve periferik damarların 
intraarteriyel dijital çıkarma anjiyografisi için endikedir.
OMNIPAQUE 240, bilgisayarlı tomografik kafa görüntüleme için kontrast artışı için çocuklarda 
endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
OMNIPAQUE, ioheksol'e karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır.

UYARILAR—Genel
İyonik olmayan iyotlu kontrast madde kan pıhtılaşmasını engeller,laboratuvar ortamında, iyonik kontrast 
ortamından daha az. Kan, iyonik olmayan kontrast madde içeren şırıngalarla temas halinde kaldığında 
pıhtılaşma bildirilmiştir.
Hem iyonik hem de iyonik olmayan kontrast maddelerle yapılan anjiyografik prosedürler 
sırasında miyokard enfarktüsü ve felce neden olan ciddi, nadiren ölümcül tromboembolik 
olaylar bildirilmiştir. Bu nedenle, özellikle anjiyografik prosedürler sırasında 
tromboembolik olayları en aza indirmek için titiz intravasküler uygulama tekniği gereklidir. 
Prosedürün uzunluğu, kateter ve şırınga malzemesi, altta yatan hastalık durumu ve eşlik 
eden ilaçlar gibi çok sayıda faktör tromboembolik olayların gelişimine katkıda bulunabilir. 
Bu nedenlerle, kılavuz tel ve kateter manipülasyonuna çok dikkat edilmesi, manifold 
sistemlerinin ve/veya üç yollu vanaların kullanılması, heparinize salin solüsyonlarıyla 
kateterin sık yıkanması ve işlem süresinin en aza indirilmesi dahil olmak üzere titiz 
anjiyografik teknikler önerilir.laboratuvar ortamındapıhtılaşma.

OMNIPAQUE, karaciğer ve böbreklerde ciddi fonksiyonel bozukluklar, şiddetli tirotoksikoz veya 
miyelomatozis olan hastalarda aşırı dikkatle kullanılmalıdır. Serum kreatinin düzeyi 3 mg/dL'nin 
üzerinde olan şeker hastaları, ilacın olası yararları olmadıkça muayene edilmemelidir.
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muayene açıkça ek riskten daha ağır basar. OMNIPAQUE'ın anürisi olan hastalarda 
kullanılması önerilmez.
Radyoopak kontrast ajanlar, özellikle terapötik olarak dirençli anürisi olanlarda, multipl 
miyelom veya diğer paraproteinemili hastalarda potansiyel olarak tehlikelidir. Ne 
kontrast madde ne de dehidrasyonun miyelomda anürinin nedeni olduğu ayrı ayrı 
kanıtlanmamasına rağmen, her ikisinin kombinasyonunun nedensel faktörler 
olabileceği tahmin edilmektedir. Miyelomatöz hastalardaki risk bir kontrendikasyon 
değildir; ancak, özel önlemler gereklidir. Bu hastaların enjeksiyondan önce 
hazırlanmasında kısmi dehidratasyon önerilmez çünkü bu, hastayı böbrek tübüllerinde 
miyelom proteininin çökelmesine yatkın hale getirebilir. Diyaliz dahil hiçbir tedavi şekli, 
etkiyi tersine çevirmede başarılı olmamıştır. En sık 40 yaş üstü kişilerde görülen 
miyelom,
İyonik kontrast madde, intravenöz veya intraarteriyel olarak enjekte edildiğinde, orak hücre hastalığı için 
homozigot olan bireylerde oraklaşmayı teşvik edebilir.
Feokromositoma olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalara radyoopak materyallerin 
uygulanması çok dikkatli yapılmalıdır. Hekimin görüşüne göre, bu tür işlemlerin olası 
yararları, düşünülen risklerden daha ağır basıyorsa, işlemler yapılabilir; ancak enjekte 
edilen radyoopak ortamın miktarı mutlak bir minimumda tutulmalıdır. İşlem boyunca 
hastanın kan basıncı ölçülmeli ve hipertansif krizin tedavisi için önlemler hazır 
bulundurulmalıdır.
Hipertiroidi veya otonom olarak işlev gören tiroid nodülü olan hastalarda iyotlu, iyonik radyoopak 
kontrast madde kullanımını takiben tiroid fırtınası raporları, bu tür hastalarda herhangi bir kontrast 
madde kullanmadan önce bu ek riskin değerlendirilmesini önermektedir.
Şiddetli Kutanöz Advers Reaksiyonlar:Şiddetli kutanöz advers reaksiyonlar (SCAR), 
intravasküler kontrast madde uygulamasından 1 saat ila birkaç hafta sonra gelişebilir. Bu 
reaksiyonlar Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (SJS/TEN), akut 
jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) ve eozinofili ve sistemik semptomlarla (DRESS) ilaç 
reaksiyonunu içerir. Kontrast maddenin tekrar tekrar uygulanmasıyla reaksiyon şiddeti 
artabilir ve başlama süresi azalabilir; profilaktik ilaçlar ciddi kutanöz advers reaksiyonları 
önleyemez veya hafifletemez. Omnipaque'e karşı şiddetli kutanöz advers reaksiyon öyküsü 
olan hastalara Omnipaque vermekten kaçının. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan 
hastalarda ve kombine böbrek ve karaciğer hastalığı olan hastalarda ürografi dikkatle 
yapılmalıdır.

ÖNLEMLER—Genel
Radyoopak diyagnostik ajanların kullanımını içeren diyagnostik prosedürler, ön koşul eğitimi almış 
ve gerçekleştirilecek olan belirli prosedür hakkında kapsamlı bilgi sahibi personelin yönetimi altında 
gerçekleştirilmelidir. İşlemin herhangi bir komplikasyonu ile başa çıkmak ve ayrıca kontrast 
maddenin kendisine karşı şiddetli reaksiyonların acil tedavisi için uygun tesisler mevcut olmalıdır. 
Bir radyoopak ajanın parenteral uygulamasından sonra, ciddi gecikmeli reaksiyonlar meydana 
geldiğinden beri, yetkili personel ve acil durum tesisleri en az 30 ila 60 dakika arasında hazır 
bulunmalıdır (bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel).

Hazırlık amaçlı dehidratasyon tehlikelidir ve ilerlemiş vasküler hastalığı olan hastalarda, diyabetik hastalarda 
ve duyarlı diyabetik olmayan hastalarda (genellikle önceden böbrek hastalığı olan yaşlılarda), bebeklerde ve 
küçük çocuklarda akut böbrek yetmezliğine katkıda bulunabilir. Bu hastalarda dehidratasyon
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ürografik ajanların ozmotik diüretik etkisi ile arttırılmış gibi görünmektedir. Boşaltım 
ürografisinden önce gece boyunca sıvı kısıtlamasının normal hastalarda genellikle daha iyi 
görselleştirme sağlamadığına inanılmaktadır.Hastalar, iyoheksol dahil herhangi bir kontrast 
maddesinin uygulanmasından önce ve sonra iyice hidrate edilmelidir.
Diyabetik nefropatisi olan diyabetik hastalarda ve diyabetik olmayan duyarlı hastalarda 
(genellikle önceden böbrek hastalığı olan yaşlılar) boşaltım ürografisini takiben akut böbrek 
yetmezliği bildirilmiştir. Bu nedenle, bu hastalarda bu radyografik prosedür uygulanmadan 
önce potansiyel riskler dikkatle değerlendirilmelidir.
Ameliyattan hemen sonra, böbrek nakli alıcılarında boşaltım ürografisi dikkatli 
kullanılmalıdır.
Ciddi, yaşamı tehdit eden, ölümcül, anafilaktoid veya kardiyovasküler reaksiyonlar dahil bir 
reaksiyon olasılığı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: 
İntravasküler—Genel). Ciddi reaksiyonların acil tedavisi için önceden dikkatli bir şekilde 
planlanması ve herhangi bir reaksiyon durumunda yeterli ve uygun personelin hazır 
bulundurulması son derece önemlidir.
Duyarlı hastalarda kendine özgü reaksiyon olasılığı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. 
ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel). Duyarlı popülasyon, kontrast maddeye önceden 
reaksiyon öyküsü olan hastaları, kendi başına iyodine duyarlılığı olduğu bilinen hastaları ve klinik olarak 
aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastaları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: bronşiyal astım, saman 
nezlesi ve gıda alerjileri .
Şiddetli kendine özgü reaksiyonların ortaya çıkması, birkaç ön test yönteminin kullanılmasına neden 
olmuştur. Bununla birlikte, ciddi reaksiyonları tahmin etmek için ön teste güvenilemez ve kendisi hasta 
için tehlikeli olabilir. Herhangi bir kontrast madde enjeksiyonundan önce alerji ve aşırı duyarlılığa vurgu 
yapan kapsamlı bir tıbbi öykünün potansiyel advers reaksiyonları tahmin etmede ön testten daha doğru 
olabileceği önerilmektedir.
Pozitif bir alerji veya aşırı duyarlılık öyküsü, bir tanı prosedürünün gerekli olduğu düşünülen bir kontrast 
madde kullanımına keyfi olarak kontrendike değildir, ancak dikkatli olunmalıdır (bkz. ADVERS 
REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel). Bu hastalarda olası alerjik reaksiyonları önlemek veya en aza 
indirmek için antihistaminikler veya kortikosteroidlerle premedikasyon düşünülmeli ve ayrı şırıngalar 
kullanılarak uygulanmalıdır. Son raporlar, bu tür bir ön tedavinin ciddi yaşamı tehdit eden reaksiyonları 
önlemediğini, ancak bunların hem insidansını hem de şiddetini azaltabileceğini göstermektedir.

OMNIPAQUE'ın ozmolalitesi, karşılaştırılabilir iyot konsantrasyonuna sahip diatrizoat veya iyotalamat 
bazlı iyonik ajanlarla karşılaştırıldığında düşük olsa da, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda dolaşım 
ozmotik yükündeki potansiyel geçici artış, enjeksiyon sırasında dikkatli olunmasını gerektirir. Bu 
hastalar, gecikmiş hemodinamik bozuklukları tespit etmek için prosedürü takiben birkaç saat 
gözlemlenmelidir.
Seçilmiş yetişkin hastalarda bazı prosedürlerin uygulanmasında genel anestezi endike 
olabilir; bununla birlikte, bu hastalarda daha yüksek bir advers reaksiyon insidansı rapor 
edilmiştir ve bu, hastanın istenmeyen semptomları tanımlayamamasına veya kardiyak 
debiyi azaltabilen ve ilaca maruz kalma süresini artırabilen anestezinin hipotansif etkisine 
atfedilebilir. kontrast maddesi.
Tromboz ve emboli indükleme riski nedeniyle homosistinürisi olan hastalarda mümkün 
olduğunca anjiyografiden kaçınılmalıdır.
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Anjiyografik prosedürlerde, kateter manipülasyonları ve kontrast madde enjeksiyonu sırasında 
plakları yerinden çıkarma veya damar duvarına zarar verme veya delme olasılığı akılda 
tutulmalıdır. Uygun kateter yerleşimini sağlamak için test enjeksiyonları önerilir.
Selektif koroner arteriyografi, yalnızca beklenen faydaların potansiyel risklerinden daha 
fazla olduğu hastalarda yapılmalıdır. Kronik pulmoner amfizemli hastalarda 
anjiyokardiyografinin doğal riskleri, bu prosedürün uygulanması gerekliliğine karşı 
tartılmalıdır.
OMNIPAQUE tek kullanımlık plastik şırıngalar kullanılarak enjekte edilecekse, kontrast 
madde şırıngaya çekilmeli ve hemen kullanılmalıdır.
Tek kullanımlık olmayan ekipman kullanılıyorsa, eser miktarda temizlik maddesi ile kalıntı 
kontaminasyonu önlemek için çok dikkatli olunmalıdır.
Parenteral ürünler, uygulamadan önce partikül madde ve renk değişikliği açısından görsel 
olarak incelenmelidir. Partikül madde veya renk bozulması varsa kullanmayın.

Hastalar için Bilgi
Enjekte edilebilir radyoopak tanı ajanları alan hastalara aşağıdaki talimatlar verilmelidir: 
1. Hamileyseniz doktorunuzu bilgilendirin (bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ—İntravasküler).

2. Diyabetik iseniz veya multipl miyelom, feokromositoma, homozigot orak hücre 
hastalığı veya bilinen tiroid bozukluğunuz varsa doktorunuza bildirin (bkz. 
UYARILAR).

3. Herhangi bir ilaca, yiyeceğe alerjiniz varsa veya daha önce röntgen prosedürleri için kullanılan boya 
enjeksiyonlarına karşı herhangi bir reaksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirin (bkz. ÖNLEMLER—Genel).

4. Bu ilacı almadan önce, reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz 
diğer ilaçlar hakkında doktorunuzu bilgilendirin.

5. Hastalara, Omnipaque aldıktan sonra kızarıklık gelişirse doktorlarını bilgilendirmelerini 
tavsiye edin.

İlaç/Laboratuvar Test Etkileşimi
Tiroid hastalığının teşhisi için iyot içeren izotoplar uygulanacaksa, kontrast madde 
uygulamasından sonra tiroid dokusunun iyot bağlama kapasitesi 2 haftaya kadar 
azalabilir. İyot tahminine bağlı olmayan tiroid fonksiyon testleri, örneğin T3

reçine alımı veya doğrudan tiroksin deneyleri etkilenmez.
Birçok radyoopak kontrast maddesi uyumsuzdurlaboratuvar ortamındabazı antihistaminikler ve diğer 
birçok ilaçla; bu nedenle, başka hiçbir farmasötik kontrast maddelerle karıştırılmamalıdır.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması
Karsinojenik potansiyeli, mutajenezi veya OMNIPAQUE'ın erkeklerde veya kadınlarda doğurganlığı 
etkileyip etkilemediğini değerlendirmek için uzun süreli hayvan çalışmaları yapılmamıştır.

Gebelik Kategorisi B
Sıçanlarda ve tavşanlarda önerilen insan dozunun 100 katına kadar üreme çalışmaları yapılmıştır. 
OMNIPAQUE nedeniyle doğurganlığın bozulduğuna veya fetüse zarar verildiğine dair hiçbir kanıt 
gösterilmemiştir. Bununla birlikte, hamile kadınlarda herhangi bir çalışma yoktur. Hayvan üreme 
çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, bu ilaç hamilelik sırasında yalnızca açıkça ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılmalıdır.
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Emziren Anneler
İyoheksolün insan sütüne ne ölçüde geçtiği bilinmemektedir. Bununla birlikte, enjekte edilebilir 
birçok kontrast maddesi insan sütüne değişmeden atılır. Emziren bebeklerde ciddi advers 
reaksiyonların meydana geldiği belirlenmemiş olsa da, emziren kadınlara intravasküler kontrast 
madde uygulandığında dikkatli olunmalıdır. OMNIPAQUE uygulamasından sonraki 24 saat 
boyunca emzirme yerine biberonla besleme yapılabilir.

Pediatrik Kullanım

Kontrast madde uygulaması sırasında advers olaylar yaşama riski daha yüksek olan pediyatrik 
hastalar arasında astımı, ilaca ve/veya alerjenlere duyarlılığı, konjestif kalp yetmezliği, serum 
kreatinin düzeyi 1.5 mg/dL'nin üzerinde veya 12 aylıktan küçük olan hastalar yer alabilir.

ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel
OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 ve OMNIPAQUE 350 kullanımını 
takiben oluşan yan etkiler genellikle hafif ila orta şiddettedir. Bununla birlikte, OMNIPAQUE 
dahil olmak üzere iyot içeren kontrast maddelerin uygulanması ile çoğunlukla 
kardiyovasküler kaynaklı ciddi, yaşamı tehdit eden ve ölümcül reaksiyonlar ilişkilendirilmiştir. 
Kontrast madde enjeksiyonu, özellikle periferik anjiyografide sıklıkla sıcaklık ve ağrı hissi ile 
ilişkilidir; OMNIPAQUE ile ağrı ve sıcaklık, birçok kontrast maddeye göre daha az sıklıkta ve 
daha az şiddetlidir.
Kardiyovasküler sistem:PVC'ler ve PAC'ler (%2), anjina/göğüs ağrısı (%1) ve hipotansiyon (%0,7) 
dahil olmak üzere aritmiler. Kalp yetmezliği, asistol, bradikardi, taşikardi ve vazovagal 
reaksiyonu içeren diğerleri, %0.3 veya daha az bireysel insidansla rapor edilmiştir. 1485 hastayı 
içeren kontrollü klinik çalışmalarda bir ölüm meydana geldi. Bu ölüm ile ioheksol arasında bir 
sebep-sonuç ilişkisi kurulmamıştır.
Gergin sistem:Vertigo (baş dönmesi ve sersemlik dahil) (%0.5), ağrı (%3), görme anormallikleri 
(bulanık görme ve fotomas dahil) (%2), baş ağrısı (%2) ve tat duyusunda bozulma (%1). 
Anksiyete, ateş, motor ve konuşma disfonksiyonu, konvülsiyon, parestezi, somnolans, boyun 
tutulması, hemiparezi, senkop, titreme, geçici iskemik atak, serebral enfarktüs ve nistagmus 
dahil olmak üzere diğerleri, bireysel insidans %0,3 veya daha az olarak bildirilmiştir. Solunum 
sistemi:Dispne, rinit, öksürük ve larenjit, bireysel insidansı %0.2 veya daha az.

Mide bağırsak sistemi:Bulantı (%2) ve kusma (%0.7). İshal, hazımsızlık, kramp ve ağız kuruluğu da 
dahil olmak üzere diğerleri, bireysel insidans oranı %0,1'den az olarak bildirilmiştir. Cilt ve Ekler:
Ürtiker (%0,3), purpura (%0,1), apse (%0,1) ve kaşıntı (%0,1). Belirli bir prosedür için önemli ölçüde 
daha büyük ölçüde meydana gelen bireysel advers reaksiyonlar, bu endikasyon altında 
listelenmiştir.

Pediatri
Pediatrik anjiyokardiyografi, ürografi ve kontrastlı bilgisayarlı tomografik kafa görüntüleme için 
391 hastayı içeren kontrollü klinik çalışmalarda, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 ve 
OMNIPAQUE 350 kullanımını takiben advers reaksiyonlar genellikle yetişkinlerden daha az sıklıkta 
görülmüştür.
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Kardiyovasküler sistem:Ventriküler taşikardi (%0,5), 2:1 kalp bloğu (%0,5), hipertansiyon 
(%0,3) ve anemi (%0,3).
Gergin sistem:Ağrı (%0,8), ateş (%0,5), tat anormalliği (%0,5) ve konvülsiyon (%0,3). 
Solunum sistemi:Tıkanıklık (%0.3) ve apne (%0.3).
Mide bağırsak sistemi:Bulantı (%1), hipoglisemi (%0.3) ve kusma (%2). Cilt 
ve Ekler:Döküntü (%0.3).

Kontrast Ortamlarına Genel Olumsuz Reaksiyonlar
Doktorlar, yukarıda tartışılanlara ek olarak olumsuz etkilerin ortaya çıkması konusunda tetikte 
kalmalıdır.
Diğer intravasküler iyotlu kontrast maddelerin ve nadiren iyoheksol ile uygulanmasından sonra 
aşağıdaki reaksiyonlar bildirilmiştir.Tekniğe bağlı reaksiyonlar:hematomlar ve ekimozlar.
Hemodinamik reaksiyonlar:intravenöz enjeksiyon sonrası damar krampı ve tromboflebit.
Kardiyovasküler reaksiyonlar:nadir kardiyak aritmi vakaları, refleks taşikardi, göğüs ağrısı, siyanoz, 
hipertansiyon, hipotansiyon, periferik vazodilatasyon, şok ve kalp durması. Endokrin reaksiyonlar:
Bebekler de dahil olmak üzere yetişkin ve pediatrik hastalara iyotlu kontrast madde uygulamasını 
takiben hipotiroidizmi veya geçici tiroid baskılanmasını gösteren tiroid fonksiyon testleri nadiren 
bildirilmiştir. Bazı hastalar hipotiroidizm için tedavi edildi. Deri ve Deri Altı Doku Bozuklukları:
Reaksiyonlar hafif (döküntü, eritem, kaşıntı, ürtiker, ciltte renk değişikliği) ile şiddetli arasında 
değişir: Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (SJS/TEN), akut jeneralize 
ekzantematöz püstüloz (AGEP) ve eozinofili ve sistemik semptomlarla (DRESS) ilaç reaksiyonu ).
Böbrek reaksiyonları:bazen geçici proteinüri ve nadiren oligüri veya anüri.Alerjik reaksiyonlar:astım 
atakları, nazal ve konjonktival semptomlar, kaşıntılı veya kaşıntısız ürtiker gibi dermal reaksiyonlar, 
ayrıca pleomorfik döküntüler, hapşırma ve lakrimasyon ve nadiren anafilaktik reaksiyonlar. Bu veya 
bilinmeyen nedenlerden dolayı nadir ölümler meydana geldi.Solunum sistemi ile ilgili belirti ve 
bulgular:pulmoner veya laringeal ödem, bronkospazm, dispne;veya sinir sistemine: huzursuzluk, 
titreme, kasılmalar.Diğer reaksiyonlar:kızarma, ağrı, sıcaklık, metalik tat, mide bulantısı, kusma, 
anksiyete, baş ağrısı, konfüzyon, solgunluk, halsizlik, terleme, lokalize ödem alanları, özellikle yüz 
krampları, nötropeni ve baş dönmesi. Nadiren, bazen hiperpireksi ile birlikte ani veya gecikmiş 
rigorlar meydana gelebilir. Nadiren, organik iyotlu bileşiklerden “iyodizm” (tükürük bezi şişmesi) 
maruziyetten iki gün sonra ortaya çıkar ve altıncı günde azalır.

Genel olarak, iyotlu kontrast maddelerinin parenteral uygulanması üzerine meydana geldiği bilinen 
reaksiyonlar, herhangi bir iyonik olmayan madde ile mümkündür. Suda çözünür intravasküler olarak 
uygulanan kontrast maddelerin kullanımına eşlik eden advers reaksiyonların yaklaşık yüzde 95'i derece 
olarak hafif ila orta düzeydedir. Bununla birlikte, çoğunlukla kardiyovasküler kaynaklı ciddi, yaşamı tehdit 
eden anafilaktoid reaksiyonlar meydana gelmiştir. Bildirilen ölüm vakaları 1 milyonda 6,6 (yüzde 0,0066) 
ile 10.000'de 1 (yüzde 0.01) arasında değişmektedir. Ölümlerin çoğu enjeksiyon sırasında veya 5 ila 10 
dakika sonra meydana gelir; ana özelliği, ana ağırlaştırıcı faktör olarak kardiyovasküler hastalık ile kalp 
durmasıdır. Literatürde izole hipotansif kollaps ve şok raporları bulunur. Şok insidansının 20.000 hastada 
(yüzde 0,005) 1 olduğu tahmin edilmektedir.
Enjekte edilebilir kontrast maddelere karşı olumsuz reaksiyonlar iki kategoriye ayrılır: kemotoksik reaksiyonlar ve 
kendine özgü reaksiyonlar.
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Kemotoksik reaksiyonlar, kontrast maddenin fizikokimyasal özelliklerinden, dozdan ve enjeksiyon 
hızından kaynaklanır. Kontrast madde tarafından perfüze edilen organ veya damarlardaki tüm 
hemodinamik bozukluklar ve yaralanmalar bu kategoriye dahildir.
Kendine özgü reaksiyonlar, diğer tüm reaksiyonları içerir. 20 ila 40 yaşlarındaki hastalarda daha sık 
görülürler. Kendine özgü reaksiyonlar enjekte edilen dozun miktarına, enjeksiyonun hızına ve 
radyografik prosedüre bağlı olabilir veya olmayabilir. Kendine özgü reaksiyonlar küçük, orta ve 
şiddetli olarak alt bölümlere ayrılır. Minör reaksiyonlar kendi kendini sınırlar ve kısa sürelidir; şiddetli 
reaksiyonlar yaşamı tehdit eder ve tedavi acil ve zorunludur.
Alerji öyküsü olan hastalarda kontrast maddeye karşı bildirilen advers reaksiyon insidansı, 
genel popülasyonun iki katıdır. Kontrast maddeye daha önce reaksiyon öyküsü olan hastalar, 
diğer hastalara göre üç kat daha duyarlıdır. Bununla birlikte, tekrarlanan incelemelerle 
kontrast maddelere duyarlılık artmıyor gibi görünmektedir.
Enjekte edilebilir kontrast maddelere karşı çoğu advers reaksiyon, enjeksiyonun başlamasından 1 ila 3 dakika sonra ortaya çıkar, 

ancak gecikmiş reaksiyonlar meydana gelebilir.

Kullanılan kontrast maddeden bağımsız olarak, ciddi advers reaksiyonların genel tahmini insidansı, 
diğer prosedürlere göre anjiyokardiyografi ile daha yüksektir. Anjiyokardiyografi ve sol 
ventrikülografi sırasında kardiyak dekompansasyon, ciddi aritmiler, anjina pektoris veya 
miyokardiyal iskemi veya enfarktüs oluşabilir. Elektrokardiyografik ve hemodinamik anormallikler 
OMNIPAQUE ile diatrizoat meglumin ve diatrizoat sodyum enjeksiyonuna göre daha az sıklıkla 
meydana gelir.

DOZ AŞIMI
Doz aşımı meydana gelebilir. Doz aşımının yan etkileri yaşamı tehdit eder ve esas olarak 
pulmoner ve kardiyovasküler sistemleri etkiler. Semptomlar şunları içerir: siyanoz, bradikardi, 
asidoz, pulmoner kanama, kasılmalar, koma ve kalp durması. Doz aşımı tedavisi, tüm 
yaşamsal işlevlerin desteklenmesine ve derhal semptomatik tedavinin kurulmasına yöneliktir.

intravenöz LD50OMNIPAQUE değerleri (vücut ağırlığının kilogramı başına iyot gramı olarak) farelerde 
24.2 ve sıçanlarda 15.0'dır.

DOZAJ VE KULLANIM — Genel
Tüm radyoopak kontrast ajanlarında olduğu gibi, yeterli görselleştirme elde etmek için gerekli olan 
en düşük OMNIPAQUE dozu kullanılmalıdır. Daha düşük bir doz, advers reaksiyon olasılığını 
azaltabilir. Çoğu prosedür, OMNIPAQUE'ın maksimum hacminin veya en yüksek 
konsantrasyonunun kullanılmasını gerektirmez. Kullanılacak OMNIPAQUE hacim ve 
konsantrasyonunun kombinasyonu, yaş, vücut ağırlığı, damar boyutu ve damar içindeki kan akış 
hızı gibi faktörler göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde kişiselleştirilmelidir. Beklenen 
patoloji, gereken opaklaşmanın derecesi ve kapsamı, incelenecek yapı(lar) veya alan, hastayı 
etkileyen hastalık süreçleri ve kullanılacak ekipman ve teknik gibi diğer faktörler dikkate alınmalıdır.

Kontrast madde içeren tüm damar enjeksiyonlarında steril teknik kullanılmalıdır. Kontrast 
maddelerinin kaplarından çekilmesi, steril ekipman ile aseptik koşullar altında 
gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir invaziv prosedürde steril teknikler kullanılmalıdır. Tek 
kullanımlık olmayan ekipman kullanılıyorsa, eser miktarda temizlik maddesi ile kalıntı 
kontaminasyonu önlemek için çok dikkatli olunmalıdır.
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Radyoopak tanı ajanlarının çözeltilerinin enjekte edildiğinde vücut sıcaklığında kullanılması arzu 
edilebilir.
Parenteral ürünler, solüsyon ve konteynerin izin verdiği her durumda, uygulamadan önce partikül 
madde ve renk değişikliği açısından görsel olarak incelenmelidir. OMNIPAQUE çözeltileri yalnızca 
berraksa ve normal renksiz ila soluk sarı aralığındaysa kullanılmalıdır. Partikül madde veya renk 
bozulması varsa kullanmayın.

BİREYSEL ENDİKASYONLARI VE KULLANIMI
anjiyokardiyografi
Farmakoloji—Hemodinamik Değişiklikler
OMNIPAQUE 350 350 mgI/mL konsantrasyonda yetişkinlerde anjiyokardiyografi 
(ventrikülografi, aort kökü enjeksiyonları ve seçici koroner arteriyografi) için 
endikedir.
OMNIPAQUE 350 350 mgI/mL konsantrasyonda çocuklarda anjiyokardiyografi 
(ventrikülografi, pulmoner arteriyografi ve venografi ve kollateral arter çalışmaları) için 
endikedir.
OMNIPAQUE 300 300 mgI/mL konsantrasyonda çocuklarda anjiyokardiyografi 
(ventrikülografi) için endikedir.
Hem ventriküler hem de koroner enjeksiyondan sonra, sistolik basınçtaki düşüşler daha az belirgindi ve 
OMNIPAQUE 350 ile diatrizoat meglumin ve diatrizoat sodyum enjeksiyonuna göre daha erken başlangıç   
değerlerine döndü.
OMNIPAQUE 350, diatrizoat meglumin ve diatrizoat sodyum enjeksiyonu ile 
görülenden daha az QT aralığı uzaması üretti.
Çocuklarda, tüm bölgelerin enjeksiyonundan sonra, ancak özellikle ventriküler ve pulmoner arter 
enjeksiyonlarını takiben, hem sistolik hem de diyastolik intravasküler basınçtaki düşüşler OMNIPAQUE 
350 ile diatrizoat meglumin ve diatrizoat sodyum enjeksiyonuna kıyasla önemli ölçüde daha az belirgindi.

Çocuklarda OMNIPAQUE 350, diatrizoat meglumin ve diatrizoat sodyum enjeksiyonu ile görülene göre 
RR aralığının önemli ölçüde daha az kısalmasına neden olmuştur.
Hızlı bir şekilde art arda tekrar enjeksiyonlar yapılırsa, tüm bu değişikliklerin daha belirgin 
olması muhtemeldir. (Bkz. DOZAJ VE UYGULAMA.)

Önlemler
OMNIPAQUE 350'nin yüksek dozlarının uygulanması sırasında hayati belirtilerin sürekli izlenmesi 
arzu edilir. Önceden var olan durumu ağırlaştırma olasılığı nedeniyle yeni başlayan kalp yetmezliği 
olan hastalara büyük hacimlerin uygulanmasında dikkatli olunması önerilir. Ciddi aritmilere neden 
olabileceğinden hipotansiyon derhal düzeltilmelidir.
Sağ kalp çıkış yoluna enjeksiyondan sonra oluşabilecek hemodinamik değişiklikler 
nedeniyle sağ ventrikül yetmezliği, pulmoner hipertansiyon veya stenotik pulmoner 
vasküler yatak bulunan hastalarda dozaj konusunda özel dikkat gösterilmelidir. (Bkz. 
ÖNLEMLER—Genel.)
Kontrast madde uygulaması sırasında advers olaylar yaşama riski daha yüksek olan pediyatrik 
hastalar arasında astımı, ilaca ve/veya alerjenlere duyarlılığı, konjestif kalp yetmezliği, serum 
kreatinin düzeyi 1.5 mg/dL'nin üzerinde veya 12 aylıktan küçük olan hastalar yer alabilir.

Ters tepkiler

21

Referans Kimliği: 4080358



Anjiyokardiyografide kardiyovasküler sistem reaksiyonları angina (%8), hipotansiyon 
(%2.5), bradikardi (%1.0) ve taşikardi (%1.0) idi. (Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: 
İntravasküler—Genel.)

Dozaj ve Uygulama
Bireysel doz veya hacim, görselleştirilecek yapının boyutu, beklenen hemodilüsyon 
derecesi ve kapak yeterliliği ile belirlenir. Kilo yetişkinlerde önemsiz bir husustur, ancak 
bebeklerde ve küçük çocuklarda dikkate alınmalıdır. Her bir enjeksiyonun hacmi, kullanılan 
toplam dozajdan daha önemli bir husustur. Ventrikülografi ve aortografide olduğu gibi 
büyük bireysel hacimler uygulandığında, olası hemodinamik bozuklukların azalmasına izin 
vermek için her enjeksiyon arasında birkaç dakika geçmesine izin verilmesi önerilmiştir. 
Yetişkinlerde anjiyokardiyografik prosedürler için önerilen OMNIPAQUE 350 tek enjeksiyon 
hacmi ve çocuklarda anjiyografik prosedürler için önerilen OMNIPAQUE 350 ve 
OMNIPAQUE 300 tek enjeksiyon hacimleri aşağıdaki gibidir:

Ventrikülografi
Yetişkinler:Tek bir enjeksiyon için olağan yetişkin hacmi, 30 mL ila 60 mL aralığında 40 mL'dir. 
Bu, gerektiğinde tekrar edilebilir. Seçici koroner arteriyografi ile kombine edildiğinde, 
uygulanan toplam hacim 250 mL'yi (87.5 gI) geçmemelidir.
Pediatri:OMNIPAQUE 350'nin olağan tek enjeksiyon dozu, 1.0 mL/kg ila 1.5 mL/kg aralığında 
1.25 mL/kg vücut ağırlığıdır. OMNIPAQUE 300 için olağan tek enjeksiyon dozu 1,75 mL/kg'dır ve 
1,5 mL/kg ila 2,0 mL/kg aralığındadır. Çoklu enjeksiyonlar yapıldığında, uygulanan toplam doz, 
toplam 250 mL OMNIPAQUE 350 hacmine kadar veya toplam 291 mL OMNIPAQUE 300 
hacmine kadar 5 mL/kg'ı geçmemelidir.

Seçici Koroner Arteriografi
Sağ veya sol koroner arteriyografi için olağan yetişkin hacmi enjeksiyon başına 5 mL'dir (aralık 3 mL ila 
14 mL).

Tek Başına Kullanıldığında Aort Kökü ve Ark Çalışması
Normal yetişkin tek enjeksiyon hacmi, 20 mL ila 75 mL aralığında 50 mL'dir.

Pulmoner Anjiyografi
Pediatri:Olağan tek enjeksiyon dozu 1.0 mL/kg OMNIPAQUE 350'dir.

Kombine Anjiyokardiyografik Prosedürler 
Çoklu Prosedürler
Yetişkinler:Hastanın tek bir radyografik muayenesi sırasında çoklu vasküler sistemlerin ve 
hedef organların görüntülenmesi mümkündür.
Yüksek dozlarda OMNIPAQUE 350, çoklu enjeksiyon gerektiren anjiyografik prosedürlerde iyi 
tolere edilmiştir.
Çoklu prosedürler için maksimum toplam hacim 250 mL 350 mgI/mL'yi (87.5 gI) 
geçmemelidir.
Pediatri:Hastanın tek bir radyografik muayenesi sırasında çoklu vasküler sistemlerin ve hedef 
organların görüntülenmesi mümkündür.
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Çoklu enjeksiyon prosedürleri için maksimum toplam doz, toplam 250 mL OMNIPAQUE 350 
hacmine kadar 5.0 mL/kg'ı veya toplam 291 mL OMNIPAQUE 300 hacmine kadar 6,0 mL/kg'ı 
geçmemelidir.

AORTOGRAFİ VE SEÇİCİ VİSSERAL ARTERİOGRAFİ 300 mgI/mL konsantrasyonda 
OMNIPAQUE 300 ve 350 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 350, yetişkinlerde 
aortografi ve aortik ark, çıkan aort ve abdominal aort ve dalları çalışmaları dahil 
selektif viseral arteriyografide kullanım için endikedir ( çölyak, mezenterik, renal, 
hepatik ve splenik arterler).
350 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 350, aort kökü, aortik ark, çıkan ve inen aort 
çalışmaları dahil olmak üzere aortografide çocuklarda kullanım için endikedir.

Önlemler
Yavaşlamış aort dolaşımı koşulları altında, aortografinin kas spazmına neden olma 
olasılığı artar. Aortoiliak obstrüksiyon, femoral arter obstrüksiyonu, abdominal 
kompresyon, hipotansiyon, hipertansiyon, spinal anestezi ve kontrastı artırmak için 
vazopresör enjeksiyonu olan hastalarda parapleji dahil olmak üzere nadiren ciddi 
nörolojik komplikasyonlar da bildirilmiştir. Bu hastalarda, ortamın konsantrasyonu, hacmi 
ve tekrar enjeksiyonlarının sayısı, enjeksiyonlar arasında uygun aralıklarla minimumda 
tutulmalıdır. Hastanın ve kateter ucunun pozisyonu dikkatle izlenmelidir.
Renal artere büyük bir aortik doz girişi, semptomların yokluğunda bile albüminüri, 
hematüri ve kreatinin ve üre azotunda yükselmeye neden olabilir. Hızlı ve tam işlev 
dönüşü genellikle bunu takip eder. (Bkz. ÖNLEMLER—Genel.)

Ters tepkiler
Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel ve ADVERS REAKSİYONLAR—
ANJİYOKARDİYOGRAFİ.

Dozaj ve Uygulama
Yetişkinler:Tek enjeksiyon olarak olağan yetişkin hacmi, aort için 50 mL ila 80 mL, çölyak ve 
mezenterik arterler dahil olmak üzere ana dallar için 30 mL ila 60 mL ve renal arterler için 5 mL ila 
15 mL'dir. Gerekiyorsa tekrarlanan enjeksiyonlar yapılabilir, ancak toplam hacim 291 mL 
OMNIPAQUE 300 veya 250 mL OMNIPAQUE 350'yi (87.5 gI) geçmemelidir.
Pediatri:Olağan tek enjeksiyon dozu 1.0 mL/kg OMNIPAQUE 350'dir ve toplam 250 mL 
OMNIPAQUE 350 hacmine kadar 5.0 mL/kg'ı geçmemelidir.

Serebral ARTERİOGRAFİ
OMNIPAQUE 300 300 mgI/mL konsantrasyonda yetişkinlerde serebral arteriyografide kullanım için 
endikedir.
OMNIPAQUE 300'ün serebral arteriyografide kullanılmasının sonucu olarak ortaya çıkan ağrı ve 
kızarma derecesi, karşılaştırılabilir birçok kontrast madde enjeksiyonunda görülenden daha azdır.
Serebral arteriyografide hastalar, mevcut veya şüphelenilen hastalık durumlarıyla uyumlu olarak uygun 
şekilde hazırlanmalıdır.

Önlemler
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Yaşlı hastalarda, klinik durumu kötü olan hastalarda, ilerlemiş arteriosklerozda, şiddetli 
arteriyel hipertansiyonda, yeni serebral emboli veya trombozda ve kardiyak 
dekompansasyonda serebral arteriyografi son derece dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
Kontrast madde hızlı enjeksiyonla verildiği için hasta olası istenmeyen 
reaksiyonlara karşı izlenmelidir. (Bkz. ÖNLEMLER—Genel.)

Ters tepkiler
Suda çözünür kontrast maddeli serebral arteriyografi, nöbetler, uyuşukluk, geçici parezi ve 
1 saniye veya daha kısa süreli fotomalar gibi hafif görme bozuklukları gibi geçici nörolojik 
komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir.
Serebral arteriyografide merkezi sinir sistemi reaksiyonları fotoma (%15), baş ağrısı (%5.5) ve 
ağrı (%4.5) içeriyordu. (Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel.)

Dozaj ve Uygulama
OMNIPAQUE 300, serebral arteriyografi için şu hacimlerde önerilir: ana karotid arter (6 
mL ila 12 mL), dahili karotid arter (8 mL ila 10 mL), harici karotid arter (6 mL ila 9 mL) ve 
vertebral arter (6 mL ila 10 mL).

KONTRASTLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
240 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 240, 300 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 
300 ve 350 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 350 yetişkinlerde intravenöz kontrastlı 
bilgisayarlı tomografik baş ve vücut görüntülemede kullanım için endikedir. hızlı enjeksiyon 
veya infüzyon tekniği.
240 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 240 ve 300 mgI/mL konsantrasyonda 
OMNIPAQUE 300, hızlı bolus enjeksiyon ile intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografik kafa 
görüntülemede kullanım için çocuklarda endikedir.

BAŞIN CT TARAMASI
OMNIPAQUE, beynin aksi halde tatmin edici bir şekilde görüntülenememiş olabilecek alanlarında tanısal 
kesinliği yeniden tanımlamak için kullanılabilir.

tümörler
OMNIPAQUE, malign gliomalar, glioblastomalar, astrositomlar, oligodendrogliomlar ve 
gangliomlar, ependimomlar, medulloblastomlar, meningiomlar, nöromlar, pinealomlar, hipofiz 
adenomları ve metastatik lezyonlar dahil olmak üzere gliomlar gibi bazı malignitelerin varlığını 
ve kapsamını araştırmak için faydalı olabilir. Retrobulber boşluğun araştırılmasında ve düşük 
dereceli veya infiltratif glioma vakalarında kontrast artışının faydası gösterilmemiştir. Kalsifiye 
lezyonlarda kontrastlanma olasılığı daha düşüktür. Tedaviyi takiben, tümörler azalmış veya hiç 
gelişme göstermeyebilir. Kontrast madde uygulamasını takiben alt vermisin opaklaşması, aksi 
takdirde normal olan bir dizi çalışmada yanlış pozitif tanı ile sonuçlanmıştır.

Neoplastik Olmayan Koşullar
OMNIPAQUE, neoplastik olmayan lezyonların görüntü iyileştirmesinde faydalı olabilir. Yeni 
başlayan serebral enfarktüsler kontrast artırma ile daha iyi görselleştirilebilirken, kontrast madde 
kullanıldığında bazı enfarktüsler gizlenebilir. İyotlu kontrast madde sonuçlarının kullanımı

24

Referans Kimliği: 4080358



semptomların başlangıcından bir ila dört hafta sonra incelenen serebral enfarktüslerin yaklaşık yüzde 
60'ında iyileşme.
Kontrast madde uygulamasının ardından aktif enfeksiyon bölgeleri de artabilir. 
Arteriovenöz malformasyonlar ve anevrizmalar kontrast artışı gösterecektir. Bu vasküler 
lezyonlar için artış muhtemelen dolaşımdaki kan havuzunun iyot içeriğine bağlıdır. 
Hematomlar ve parankimal kanamalar nadiren kontrast artışı gösterir. Bununla birlikte, 
belirgin bir klinik açıklaması olmayan intraparankimal pıhtı vakalarında, kontrast madde 
uygulaması, ilişkili arteriyovenöz malformasyon olasılığını dışlamada yardımcı olabilir.

VÜCUT CT TARAMA
OMNIPAQUE, karaciğer, pankreas, böbrekler, aort, mediasten, pelvis, karın boşluğu ve retroperitoneal 
boşluktaki lezyonların saptanması ve değerlendirilmesi için bilgisayarlı tomografik görüntülerin 
güçlendirilmesinde faydalı olabilir.
OMNIPAQUE ile bilgisayarlı tomografinin güçlendirilmesi, bu bölgelerdeki belirli lezyonların tanısını tek 
başına BT ile mümkün olandan daha fazla güvenceyle belirlemede faydalı olabilir. Diğer durumlarda, 
kontrast madde tek başına BT ile görülmeyen lezyonların görüntülenmesine izin verebilir (yani tümör 
uzantısı) veya kontrastsız BT ile görülen şüpheli lezyonların (yani pankreas kisti) tanımlanmasına yardımcı 
olabilir.
Karın BT'sinde seyreltik oral artı intravenöz OMNIPAQUE kullanımına ilişkin bilgi için, bkz. 
BİREYSEL ENDİKASYONLAR VE KULLANIM—Ağızdan Kullanım.

Önlemler
Bkz. ÖNLEMLER—Genel.

Ters tepkiler
Kontrast maddenin intravasküler enjeksiyonunun hemen ardından, geçici bir hafif sıcaklık hissi 
olağandışı değildir. OMNIPAQUE ile sıcaklık, iyonik ortama göre daha az sıklıkta görülür. (Bkz. 
ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel.)

Dozaj ve Uygulama
Gerekli konsantrasyon ve hacim, kullanılan ekipmana ve görüntüleme tekniğine bağlı olacaktır.

OMNIPAQUE (ioheksol) Enjeksiyon
Kontrastlı bilgisayarlı tomografi için yetişkinlerde kullanılması önerilen doz aşağıdaki 
gibidir:

Kafa Görüntüleme

Enjeksiyon ile:
70 mL ila 150 mL (21 gI ila 45 gI) OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 
80 mL (28 gI) OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)

İnfüzyonla 120 mL ila 250 mL (29 gI ila 60 gI) OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) Baş 
Görüntüleme:

Vücut Görüntüleme

Enjeksiyon ile:
50 mL ila 200 mL (15 gI ila 60 gI) OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 
60 mL ila 100 mL (21 gI ila 35 gI) OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)

25

Referans Kimliği: 4080358



Kontrastlı bilgisayarlı tomografik kafa görüntüleme için çocuklarda kullanılması önerilen doz, 
OMNIPAQUE 240 veya OMNIPAQUE 300 için 1.0 mL/kg ila 2.0 mL/kg'dır. OMNIPAQUE 240 
veya 35 gI ile maksimum 28 gI dozunu aşmak gerekli olmamalıdır. OMNIPAQUE 300 ile.
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DİJİTAL ÇIKARMA ANJİOGRAFİSİ 
İntravenöz Uygulama
OMNIPAQUE 350 350 mgI/mL konsantrasyonda yetişkinlerde baş, boyun ve abdominal damarların, 
renal ve periferik damarların intravenöz dijital subtraksiyon anjiyografisinde (IVDSA) kullanım için 
endikedir.
Dijital çıkarma ve bilgisayar görüntüleme geliştirme teknikleri kullanılarak kontrast maddenin 
intravenöz uygulanmasının ardından tanısal kalitede arteriogramlar elde edilebilir. Bu 
teknikleri kullanan intravenöz uygulama yolu, ortamın ilgili seçici kateter yerleşiminden daha 
az invaziv olma avantajına sahiptir. Doz, bazen hızlı manuel enjeksiyonla olsa da, genellikle 
mekanik enjeksiyonla bir periferik vene, superior vena kava veya sağ atriyuma uygulanır. 
Teknik, ventrikülleri, aortu ve karotisler, beyinler, vertebraller, renal, çölyak, mezenterikler ve 
uzuvların ana periferik damarları dahil olmak üzere daha büyük dallarının çoğunu 
görselleştirmek için kullanılmıştır. Önemli hemodilüsyon oluşana kadar bu yapıların 
radyografik olarak görüntülenmesi mümkündür.
OMNIPAQUE 350, dijital çıkarma radyografisi kullanılarak arteriyel görselleştirme sağlamak için hızlı 
bolus olarak intravenöz olarak enjekte edilebilir. İşlem öncesi ilaçlar gerekli görülmemektedir. 
OMNIPAQUE 350, hastaların yaklaşık %95'inde tanısal arteriyel radyografiler sağlamıştır. Bazı 
durumlarda, zayıf arteriyel görselleştirme, hasta hareketine bağlanmıştır. OMNIPAQUE 350 vasküler 
sistemde çok iyi tolere edilir. Enjeksiyondan sonra hasta rahatsızlığı (genel sıcaklık ve/veya ağrı 
hissi), diğer çeşitli kontrast maddelere göre daha azdır.

Önlemler
Kontrast madde genellikle mekanik olarak yüksek basınç altında verildiğinden daha küçük 
periferik venlerin yırtılması meydana gelebilir. Bunun, daha büyük kolların ötesine proksimal 
olarak veya antekübital ven durumunda superior vena kava içine vidalanmış bir intravenöz kateter 
kullanılarak önlenebileceği öne sürülmüştür. Bazen femoral damar kullanılır. (Bkz. ÖNLEMLER—
Genel.)

Ters tepkiler
Dijital arteriyografideki kardiyovasküler sistem reaksiyonları, geçici PVC'leri (%16) ve PAC'leri 
(%6,5) içeriyordu. (Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel.)

Dozaj ve Uygulama
OMNIPAQUE 350'nin intravenöz dijital teknik için olağan enjeksiyon hacmi, 350 mgI/mL'lik bir 
çözeltinin 30 mL ila 50 mL'sidir. Bu, bir basınçlı enjektör kullanılarak 7,5 ila 30 mL/saniye'de 
bolus olarak uygulanır. Enjeksiyon hacmi ve hızı, öncelikle kullanılan ekipman ve tekniğe bağlı 
olacaktır.
Toplam hacim 250 mL'yi (87.5 gI) geçmeyecek şekilde, sıklıkla üç veya daha fazla enjeksiyon 
gerekebilir.

Damar İçi İdare
140 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 140, baş, boyun, abdominal, renal ve periferik 
damarların intraarteriyel dijital çıkarma anjiyografisinde kullanım için endikedir. Damar içi 
uygulama yoluna göre daha az hemodilüsyon olduğundan, intra-arteriyel uygulama yolu, daha 
düşük bir toplam kontrast madde dozuna izin verme avantajlarına sahiptir. Kardiyak debisi zayıf 
olan hastalarda, intra-arteriyel tedaviyi takiben daha iyi kontrast artışı olması beklenir.
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intravenöz uygulamaya kıyasla uygulama. Floroskopik kontrol altında kateter yerleştirmeyi 
kolaylaştırmak için daha yüksek bir kontrast madde konsantrasyonu gerekebilir.

Önlemler
Yüksek basınçlı arter içi enjeksiyonlar, daha küçük periferik arterlerin yırtılmasına neden olabilir. 
(Bkz. ÖNLEMLER—Genel.)

Ters tepkiler
Arter içi dijital anjiyografide merkezi sinir sistemi reaksiyonları arasında geçici iskemi atakları 
(%1.6) ve serebral enfarktüsler (%1.6) bulunur. Bunlar, beyin muayenesi yapılan yüksek riskli 
hastalarda meydana geldi ve kontrast madde ile ilişkisi belirsizdi. (Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR
—Genel.) Tümü beyin muayenesi yapılan hastaların %6.3'ünde baş ağrısı meydana geldi.

Dozaj ve Uygulama
OMNIPAQUE 140'ın bir veya daha fazla bolus intraarteriyel enjeksiyonunu uygulamak için mekanik 
veya el enjeksiyonu kullanılabilir. Enjeksiyonun hacmi ve hızı, ekipmanın tipine, kullanılan tekniğe ve 
görselleştirilecek vasküler alana bağlı olacaktır. OMNIPAQUE 140 ile aşağıdaki enjeksiyon hacimleri 
ve oranları kullanılmıştır.

Hacim/Enjeksiyon
(mL)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Enjeksiyon Oranı
(mL/sn)

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

arterler
aort
Karotis
femur
omur
böbrek
Aortun Diğer Dalları 
(subklavian, aksiller, 
innominat ve iliak içerir)

PERİFERİK ANJİYOGRAFİ
OMNIPAQUE 300 300 mgI/mL konsantrasyonda veya OMNIPAQUE 350 350 mgI/mL 
konsantrasyonda erişkinlerde periferik arteriyografide kullanım için endikedir. 240 mgI/mL 
konsantrasyonda OMNIPAQUE 240 veya 300 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 300, periferik 
venografide kullanım için yetişkinlerde endikedir.
Sedatif ilaçlar kullanmadan önce kullanılabilir. Anestezi gerekli görülmemektedir. Enjeksiyon 
sırasında ve hemen sonrasında hastanın rahatsızlığı, çeşitli diğer kontrast maddelerin 
enjeksiyonundan sonrakinden önemli ölçüde daha azdır. Orta ila şiddetli rahatsızlık çok 
olağandışıdır.

Önlemler
Enjekte edilecek arterde pulsasyon olmalıdır. Tromboanjiitis obliterans veya 
şiddetli iskemi ile ilişkili asendan enfeksiyonda, anjiyografi, eğer varsa, çok dikkatli 
yapılmalıdır. (Bkz. ÖNLEMLER—Genel.)
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Ters tepkiler
Enjeksiyondan hemen sonra geçici bir hafif sıcaklık hissi olağandır. Bu, prosedüre 
müdahale etmemiştir.
Flebografide bacak ağrısı insidansı %21 idi. Bu genellikle hafifti ve enjeksiyondan sonra kısa bir 
süre devam etti. (Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel.)

Dozaj ve Uygulama
Gerekli hacim, enjekte edilen damarın boyutuna, akış hızına ve hastalık durumuna, hastanın 
boyutuna ve durumuna ve kullanılan görüntüleme tekniğine bağlı olacaktır.
Periferik anjiyografide kullanılması önerilen doz aşağıdaki gibidir:

Aortofemoral akıntılar: 20 mL ila 70 mL OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 30 
mL ila 90 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Seçici arteriyogramlar: 
(femoral/iliak)

10 mL ila 30 mL OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 10 
mL ila 60 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Venografi (bacak başına): 20 mL ila 150 mL OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) 40 
mL ila 100 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

BOŞALTIM ÜROGRAFİSİ
300 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 300 veya 350 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 
350, idrar yolunun tanısal kontrastını sağlamak için yetişkinlerde boşaltım ürografisinde kullanım 
için endikedir.
OMNIPAQUE 300, 300 mgI/mL konsantrasyonda çocuklarda boşaltım ürografisi için 
endikedir. (Voiding sistoüretrografi hakkında bilgi için Bölüm III'e bakın.)
Erişkinlerde atılımın farmakokinetiği için bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ—
İntravasküler.

Önlemler
Yaşlılarda, bebeklerde, küçük çocuklarda, diyabetik veya azotemik hastalarda veya miyelomatozis 
şüphesi olan hastalarda hazırlık amaçlı dehidratasyon önerilmez.
Kontrast madde uygulaması sırasında advers olaylar yaşama riski daha yüksek olan pediyatrik 
hastalar arasında astımı, ilaca ve/veya alerjenlere duyarlılığı, konjestif kalp yetmezliği, serum 
kreatinin düzeyi 1.5 mg/dL'nin üzerinde veya 12 aylıktan küçük olan hastalar yer alabilir.

İdrar oluşumunun geçici olarak baskılanma olasılığı olduğundan, özellikle böbrek 
fonksiyonunda tek veya çift taraflı azalma olan hastalarda, boşaltım ürografisinin 
tekrarlanmasından önce uygun bir süre geçmesi önerilir. (Bkz. ÖNLEMLER—Genel.)

Ters tepkiler
Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel.

Dozaj ve Uygulama
Yetişkinler:200 mgI/kg vücut ağırlığı ila 350 mgI/kg vücut ağırlığı arasındaki dozajlarda OMNIPAQUE 
300 ve OMNIPAQUE 350, normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda boşaltım sisteminin tanısal 
opaklaşmasına neden olmuştur.
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Pediatri
boşaltım ürografisi
0,5 mL/kg ila 3,0 mL/kg vücut ağırlığı dozlarında OMNIPAQUE 300, boşaltım yolunun tanısal 
opaklaşmasına neden olmuştur. Çocuklar için olağan doz 1.0 mL/kg ila 1.5 mL/kg'dır. 
Bebekler ve çocuklar için dozaj, yaş ve vücut ağırlığı ile orantılı olarak uygulanmalıdır. 
Uygulanan toplam doz 3 mL/kg'ı geçmemelidir.

BÖLÜM III
KLİNİK FARMAKOLOJİ—Ağız/Vücut Boşluğu Kullanımı
Çoğu vücut boşluğu için, enjekte edilen iyoheksol çevreleyen dokuya emilir ve daha önce 
BÖLÜM II, KLİNİK FARMAKOLOJİ—İntravasküler'de anlatıldığı gibi böbrekler ve bağırsaklar 
tarafından elimine edilir. Rahim (histerosalpingografi) ve mesane (voiding sistoüretrografi) 
muayeneleri, radyografik prosedürün tamamlanmasının ardından kontrast maddenin 
kaviteden neredeyse anında drenajını içerir.
Oral olarak uygulanan ioheksol, normal gastrointestinal sistemden çok zayıf bir şekilde emilir. 
Oral dozun sadece yüzde 0.1 ila 0.5'i böbrekler tarafından atıldı. Bu miktar barsak 
perforasyonu veya barsak obstrüksiyonu varlığında artabilir. Iohexol iyi tolere edilir ve periton 
boşluğuna sızıntı olursa kolayca emilir.
Eklem boşluklarının, uterusun, fallop tüplerinin, peritoneal herniasyonların, pankreas ve safra kanallarının 
ve mesanenin görüntülenmesi, çalışılacak bölgeye doğrudan kontrast madde enjeksiyonu ile 
gerçekleştirilebilir. Uygun iyot konsantrasyonlarının kullanılması tanı yoğunluğunu garanti eder. Oral olarak 
uygulanan OMNIPAQUE, gastrointestinal sistemin iyi bir şekilde görüntülenmesini sağlar. OMNIPAQUE 
özellikle baryum sülfatın kontrendike olduğu durumlarda, barsak perforasyonundan şüphelenilen 
hastalarda veya kontrast madde aspirasyonunun mümkün olduğu hastalarda faydalıdır.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI,
GENEL—Ağız/Vücut Boşluğu Kullanımı

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 ve OMNIPAQUE 350, plazmanın (285 mOsm/kg su) 
yaklaşık 1.8 ila 3.0 katı ozmolaliteye sahiptir ve kullanım koşulları altında hipertoniktir.

Yetişkinler:OMNIPAQUE 350, yetişkinlerde artrografi ve gastrointestinal sistemin oral geçiş 
muayenesi için endikedir.
OMNIPAQUE 300 yetişkinlerde artrografi ve histerosalpingografi için endikedir. OMNIPAQUE 
240 yetişkinlerde artrografi, endoskopik retrograd pankreatografi ve kolanjiyopankreatografi, 
herniografi ve histerosalpingografi için endikedir. OMNIPAQUE 300 ile birlikte oral yoldan 
uygulanan 6 mgI/mL ila 9 mgI/mL arasındaki konsantrasyonlara seyreltilmiş OMNIPAQUE, 
intravenöz olarak uygulanan 300 mgI/mL konsantrasyonda yetişkinlerde kontrastlı karın 
bilgisayarlı tomografisi için endikedir. Çocuklar:OMNIPAQUE 300, çocuklarda gastrointestinal 
sistemin incelenmesi için endikedir.

OMNIPAQUE 240, çocuklarda gastrointestinal sistemin incelenmesi için endikedir. OMNIPAQUE 
180, çocuklarda gastrointestinal sistemin incelenmesi için endikedir. 50 mgI/mL ila 100 mgI/mL 
arasındaki konsantrasyonlara seyreltilmiş OMNIPAQUE çocuklarda işeme sistoüretrografisi için 
endikedir.
OMNIPAQUE 240 ile 240 mgI/mL konsantrasyonda veya OMNIPAQUE 300 ile birlikte oral 
yoldan uygulanan 9 mgI/mL ila 21 mgI/mL konsantrasyonlara seyreltilmiş OMNIPAQUE
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Çocuklarda, kontrastlı karın bilgisayarlı tomografisinde kullanım için intravenöz olarak 
uygulanan 300 mgI/mL'lik bir konsantrasyon endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
OMNIPAQUE, ioheksol'e karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır.

UYARILAR—Genel
Bkz. BÖLÜM II, UYARILAR—Genel.

ÖNLEMLER—Genel
Bkz. BÖLÜM II, ÖNLEMLER—Genel.

Oral olarak uygulanan hipertonik kontrast madde, sıvıyı bağırsaklara çeker ve bu, yeterince 
şiddetliyse hipovolemiye neden olabilir. Aynı şekilde bebeklerde ve küçük çocuklarda ishalin ortaya 
çıkması hipovolemiye neden olabilir. Plazma sıvısı kaybı, tedavi edilmezse tehlikeli olabilecek şok 
benzeri bir duruma neden olmak için yeterli olabilir. Bu özellikle yaşlılar, her yaştan kaşektik 
hastalar, bebekler ve küçük çocuklar için geçerlidir.

ADVERS REAKSİYONLAR: Oral/Vücut
Kavite Kullanımı—Genel

Vücut Boşlukları
OMNIPAQUE 240, 300 ve 350 kullanılarak çeşitli vücut boşluğu muayeneleri için 285 yetişkin hastayı 
içeren kontrollü klinik çalışmalarda, aşağıdaki advers reaksiyonlar rapor edilmiştir. Kardiyovasküler 
sistem
İnsidans > %1: Yok İnsidans ≤ 
%1: Hipertansiyon Gergin 
sistem
İnsidans > %1: Ağrı (%26)
İnsidans ≤ %1: Baş ağrısı, uyuklama, ateş, kas güçsüzlüğü, yanma, kendini iyi 
hissetmeme, titreme, sersemlik, senkop
Solunum sistemi
Hiçbiri
Mide bağırsak sistemi 
İnsidans > %1: Yok
İnsidans ≤ %1: Gaz, ishal, bulantı, kusma, karın basıncı Cilt ve Ekler

İnsidans > %1: Şişme (%22), ısı (%7) İnsidans 
≤ %1: Enjeksiyon bölgesinde hematom
En sık görülen reaksiyonlar, ağrı ve şişlik, neredeyse yalnızca artrografiden sonra rapor edildi 
ve genellikle kontrast maddeden çok prosedürle ilgiliydi. Gastrointestinal reaksiyonlar 
neredeyse sadece oral geçiş muayenelerinden sonra rapor edilmiştir. Belirli prosedürlerle 
beklenebilecek advers reaksiyonlar hakkında ek bilgi için, BİREYSEL ENDİKASYONLAR VE 
KULLANIM bölümüne bakınız. Kontrast maddeye karşı genel advers reaksiyonlar hakkında bilgi 
için, bkz. BÖLÜM II, ADVERS REAKSİYONLAR: İntravasküler—Genel.
Çalışılan 51 pediyatrik hastada VCU prosedürleri için OMNIPAQUE kullanımı ile ilişkili hiçbir 
advers reaksiyon bildirilmemiştir.

Ağızdan kullanım
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Bkz. BİREYSEL ENDİKASYONLAR VE KULLANIM: Oral Kullanım—Olumsuz Reaksiyonlar.

DOZ AŞIMI
Ayrıca bkz. BÖLÜM II, AŞIRI DOZAJ.
Gastrointestinal sistemin erişkin oral geçiş muayenesi için 350 mgI/mL konsantrasyonda 
önerilen OMNIPAQUE 350 dozu 50 mL ila 100 mL'dir. Bir Faz I çalışmasında, 11 sağlıklı 
erkek deneğe 150 mL OMNIPAQUE 350 oral yoldan uygulandı. Diyare insidansı %91 
(10/11) ve abdominal kramp %27 (11/11) idi. Tüm bu olaylar hafif ve geçici olmasına 
rağmen, önerilen dozlarda görülenin iki katından fazla meydana geldi. Bu bulgudan 
OMNIPAQUE gibi daha büyük hacimli hipertonik kontrast maddelerinin bağırsaktaki 
ozmotik yükü artırdığı ve bunun da daha fazla sıvı kaymasına neden olabileceği açıktır.

DOZAJ VE UYGULAMA—Genel Bkz. BÖLÜM II, DOZAJ 
VE YÖNETİM—Genel.

BİREYSEL ENDİKASYONLARI VE KULLANIMI
Ağızdan kullanım

Yetişkinler:OMNIPAQUE 350, 350 mgI/mL konsantrasyonda yetişkinlerde gastrointestinal sistemin oral 
geçiş muayenesinde kullanım için endikedir.
OMNIPAQUE 300 ile birlikte oral yoldan uygulanan 6 mgI/mL ila 9 mgI/mL arasındaki 
konsantrasyonlara seyreltilmiş OMNIPAQUE, intravenöz olarak uygulanan 300 mgI/mL 
konsantrasyonda yetişkinlerde kontrastlı karın bilgisayarlı tomografisinde kullanım için endikedir. 
Seyreltilmiş oral artı intravenöz OMNIPAQUE, iyileştirilmemiş görüntüleme, bağırsağın normal 
halkaları ile bitişik organlar veya şüpheli patoloji alanları arasında yeterli tanımlama sağlamadığında 
faydalı olabilir.
Çocuklar:OMNIPAQUE 300, ağızdan veya makattan uygulanan 300 mgI/mL konsantrasyonda, çocuklarda 
gastrointestinal sistemin incelenmesinde kullanım için endikedir.
OMNIPAQUE 240, ağızdan veya makattan uygulanan 240 mgI/mL konsantrasyonda çocuklarda 
gastrointestinal sistem muayenesinde kullanım için endikedir.
OMNIPAQUE 180, oral veya rektal olarak uygulanan 180 mgI/mL konsantrasyonda çocuklarda 
gastrointestinal sistem muayenesinde kullanım için endikedir.
9 mgI/mL ila 21 mgI/mL konsantrasyonlara seyreltilmiş OMNIPAQUE, 240 mgI/mL 
konsantrasyonda OMNIPAQUE 240 veya 300 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 300 
ile birlikte oral yoldan uygulandığında, çocuklarda intravenöz olarak kullanım için 
endikedir. Karın gelişmiş bilgisayarlı tomografisi.

Önlemler
Bkz. ÖNLEMLER—Genel.

Ters tepkiler
OMNIPAQUE'ın oral uygulaması, özellikle yüksek konsantrasyonlar ve büyük hacimler 
uygulandığında çoğunlukla hafif, geçici diyare ile ilişkilidir. Oral olarak uygulanan 
OMNIPAQUE'ı takiben bulantı, kusma ve orta derecede ishal de bildirilmiştir, ancak çok daha 
az sıklıkta. Seyreltilmiş oral artı intravenöz kontrast madde kullanan BT incelemeleri için, 
advers olayların intravenöz enjeksiyonla ilişkili olması hipotonikten daha olasıdır.
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oral çözüm. Diğer yollardan uygulamayı takiben intravasküler iyotlu ortam ile oluşabilecek 
ciddi veya anafilaktoid reaksiyonların olası olduğu unutulmamalıdır. Yetişkinler:OMNIPAQUE 
350 kullanılarak gastrointestinal sistemin oral geçiş muayenesi için 54 yetişkin hastayı içeren 
kontrollü klinik çalışmalarda, aşağıdaki advers reaksiyonlar rapor edilmiştir: diyare (%42), 
bulantı (%15), kusma (%11), karın ağrısı ( %7), gaz (%2) ve baş ağrısı (%2).

OMNIPAQUE 300 kullanılarak gastrointestinal sistemin seyreltilmiş oral ve intravenöz BT incelemesi için 
44 yetişkin hastayı içeren kontrollü klinik çalışmalarda, advers reaksiyonlar tek bir kusma raporuyla (%2) 
sınırlandırılmıştır.
Çocuklar:180 ve 300 mgI/mL konsantrasyonlarda gastrointestinal sistemin incelenmesi için 58 
pediyatrik hastayı içeren kontrollü klinik çalışmalarda, aşağıdaki advers reaksiyonlar rapor 
edilmiştir: diyare (%36), kusma (%9), mide bulantısı (%5), ateş (%5), hipotansiyon (%2), karın 
ağrısı (%2) ve ürtiker (%2). Klinik çalışmalarda, radyokontrast maddenin uygulanan 
konsantrasyonu ve dozundaki artışla birlikte diyare sıklığı ve şiddetinde artış kaydedilmiştir.

OMNIPAQUE 240 ve OMNIPAQUE 300 kullanılarak gastrointestinal sistemin seyreltilmiş oral ve 
intravenöz BT incelemesi için 69 pediyatrik hastayı içeren kontrollü klinik çalışmalarda, advers 
reaksiyonlar tek bir kusma raporuyla (%1.4) sınırlandırılmıştır.

Dozaj ve Uygulama
Yetişkinler:Yetişkinlerde gastrointestinal sistemin oral geçiş muayenesi için 350 mgI/mL 
konsantrasyonda önerilen seyreltilmemiş OMNIPAQUE 350 dozu, muayenenin doğasına 
ve hastanın boyutuna bağlı olarak 50 mL ila 100 mL'dir.
Yetişkinlerde kontrastlı bilgisayarlı karın tomografisi için 6 mgI/mL ila 9 mgI/mL 
konsantrasyonlara seyreltilen OMNIPAQUE'ın önerilen oral dozu 500 mL ila 1000 mL'dir. 
Nihai çözeltinin konsantrasyonu arttıkça daha küçük uygulanan hacimlere ihtiyaç duyulur 
(aşağıdaki Tabloya bakınız). Seyreltik oral uygulama ile birlikte, intravenöz olarak 
uygulanan önerilen OMNIPAQUE 300 dozu 100 mL ila 150 mL'dir. Oral doz, intravenöz doz 
ve görüntü alımından yaklaşık 20 ila 40 dakika önce uygulanır. Çocuklar:Çocuklarda 
gastrointestinal sistemin ağızdan geçiş muayenesi için 300 mgI/mL konsantrasyonda 
seyreltilmemiş OMNIPAQUE 300, 240 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 240 veya 180 
mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 180 dozu aşağıdakilere bağlıdır: muayenenin 
doğasına ve hastanın boyutuna bağlıdır. Klinik deneyime dayanarak, OMNIPAQUE 180'in 3 
aylıktan küçük çocuklarda kullanılması önerilir. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 veya 
OMNIPAQUE 300, 3 aylık ve daha büyük çocuklarda kullanılabilir. Aşağıdaki dozaj 
yönergeleri önerilir:

Yaş
3 aydan az Üç ay ila 3 
yıl Dört yıl ila 10 yıl 10 
yıldan fazla

OMNIPAQUE'ın Hacmi
5 — 30 mL
60 mL'ye kadar
80 mL'ye kadar
100 mL'ye kadar

Rektal yolla verildiğinde daha büyük hacimler kullanılabilir.
Çocuklarda kontrastlı bilgisayarlı karın tomografisi için 9 mgI/mL ila 21 mgI/mL 
konsantrasyonlara seyreltilmiş OMNIPAQUE'ın önerilen oral dozu 180 mL ila 21 mgI/mL'dir.
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750 ml. Nihai çözeltinin konsantrasyonu arttıkça daha küçük uygulanan hacimlere ihtiyaç 
duyulur (aşağıdaki Tabloya bakınız). Gram olarak toplam oral iyot dozu, 3 yaşın altındaki 
çocuklar için genellikle 5 gI'yi ve 3 ila 18 yaş arasındaki çocuklar için 10 gI'yi geçmemelidir. 
Gerekli hacmin tüketilmesinde zorluk varsa, oral dozaj bir kerede veya 30 ila 45 dakikalık bir 
süre içinde verilebilir.
Seyreltik oral uygulama ile bağlantılı olarak, OMNIPAQUE 240 ve OMNIPAQUE 300'ün 
önerilen dozu, 1.0 mL/kg ila 2.0 mL/kg aralığında intravenöz olarak uygulandığında 2.0 mL/
kg'dır. Bebekler ve çocuklar için dozaj, yaş ve vücut ağırlığı ile orantılı olarak 
uygulanmalıdır. İntravenöz olarak uygulanan toplam doz 3 mL/kg'ı geçmemelidir. Oral doz, 
intravenöz doz ve görüntü alımından yaklaşık 30 ila 60 dakika önce uygulanır. OMNIPAQUE 
su veya içecek ile aşağıdaki şekilde seyreltilebilir:

Başarmak
bir litre

Kontrast Orta
Son Konsantrasyon

(mgI/mL)
6

Ekle
Stok Konsantrasyonu

OMNIPAQUE'ın
(mgI/mL)

İle
Su, Karbonatlı
İçecek, Süt veya

Meyve suyu

(mL)
975
980
983

Ses
(mL)

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

OMNIPAQUE dilüsyonları kullanımdan hemen önce hazırlanmalı ve kullanılmayan kısım 
işlemden sonra atılmalıdır.

İşeme SİSTOURETROGRAFİSİ (VCU)
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50 mgI/mL ila 100 mgI/mL arasındaki konsantrasyonlara seyreltilmiş OMNIPAQUE çocuklarda 
işeme sistoüretrografisi için endikedir. VCU'lar genellikle boşaltım ürografisi ile birlikte 
gerçekleştirilir.

Önlemler
Bkz. ÖNLEMLER—Genel.

VCU prosedürü enstrümantasyon gerektirdiğinden, akut idrar yolu enfeksiyonu olduğu 
bilinen hastalarda özel önlemler alınmalıdır. Mesanenin doldurulması, aşırı basınçtan 
kaçınmak için dikkatli olunarak sabit bir hızda yapılmalıdır. Steril prosedürler önemlidir.

Ters tepkiler
Bkz. ADVERS REAKSİYONLAR—Genel.

Dozaj ve Uygulama
OMNIPAQUE, aseptik teknik kullanılarak, işeme sistoüretrografisi için 50 mgI/mL ila 100 mgI/
mL'lik bir konsantrasyona kadar Steril Enjeksiyonluk Su ile seyreltilebilir. Konsantrasyon 
hastanın boyutuna ve yaşına ve ayrıca kullanılan teknik ve ekipmana bağlı olarak değişebilir. 
Mesaneyi yeterince doldurmak için yeterli hacimde kontrast madde uygulanmalıdır. Normal 
hacim, 100 mgI/mL konsantrasyonda 50 mL ila 300 mL OMNIPAQUE ve 50 mgI/mL 
konsantrasyonda 50 mL ila 600 mL OMNIPAQUE aralığındadır. OMNIPAQUE, aşağıdaki tabloda 
belirtildiği gibi Enjeksiyonluk Steril Su ile seyreltilebilir:

Başarmak
Bir Final

konsantrasyon
(mgI/mL)

100
90
80
70
60
50

A ekle
Her 100 mL OMNIPAQUE 

Enjeksiyonluk Steril Su, 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

OMNIPAQUE dilüsyonları kullanımdan hemen önce hazırlanmalı ve kullanılmayan kısım 
işlemden sonra atılmalıdır.

ARTROGRAFİ
240 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 240 veya 300 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 
300 veya 350 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 350, yetişkinlerde diz ekleminin 
radyografisinde ve OMNIPAQUE 240, yetişkinlerde diz eklemi radyografisinde endikedir. 240 mgI/
mL veya OMNIPAQUE 300 300 mgI/mL konsantrasyonda yetişkinlerde omuz eklemi radyografisinde 
endikedir ve yetişkinlerde temporomandibular eklem radyografisinde 300 mgI/mL konsantrasyonda 
OMNIPAQUE 300 endikedir. Artrografi, travma sonrası veya dejeneratif eklem hastalıkları, sinovyal 
rüptür, komünikan bursa veya kistlerin görüntülenmesinde ve meniskografide yardımcı olabilir.
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Önlemler
Bkz. ÖNLEMLER—Genel.

Enfeksiyonu önlemek için katı aseptik teknik gereklidir. Uygun iğne yerleşimini sağlamak, ekstrakapsüler 
enjeksiyonu önlemek ve kontrast maddenin seyrelmesini önlemek için floroskopik kontrol 
kullanılmalıdır. Enjeksiyon sırasında aşırı basınç uygulanmamalıdır.

Ters tepkiler
OMNIPAQUE'ın eklem içine enjeksiyonu geçici rahatsızlık, yani ağrı, şişlik ile ilişkilidir. Bununla birlikte, 
ara sıra gecikmiş, şiddetli veya kalıcı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Şiddetli ağrı genellikle aşırı basınç 
kullanımından veya büyük hacimlerde enjeksiyondan kaynaklanabilir. Enjeksiyondan sonra eklem 
şişmesi, yüksek ozmolar iyonik kontrast madde ile karşılaştırıldığında OMNIPAQUE ile daha azdır. Bu tür 
reaksiyonlar genellikle prosedüre bağlıdır ve çift kontrast tekniği kullanıldığında daha sık görülür.

Gergin sistem:Şişme hissi (%42), ağrı (%29), ısı hissi (%13) ve kas güçsüzlüğü 
(%0,7).
Deri ve ekleri:Enjeksiyon yerinde hematom (%0.7).

Dozaj ve Uygulama
Artrografi genellikle lokal anestezi altında yapılır. Enjekte edilen OMNIPAQUE miktarı, 
incelenecek eklemin boyutuna ve kullanılan tekniğe bağlıdır. 15 mL ila 100 mL hava 
kullanılarak çift kontrastlı muayeneler yapıldığında, genellikle diz ve omuz artrografisi için 
daha düşük hacimlerde kontrast madde enjekte edilir.
Normal yetişkin diz, omuz ve temporomandibular eklemler için aşağıdaki konsantrasyonlar ve 
hacimler önerilir, ancak eklemler optimal görselleştirme için az veya çok kontrast madde 
gerektirebileceğinden kılavuz görevi görmelidir.

DİZ
OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 350

OMUZ
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 240

TEMPOROMANDİBULAR
OMNIPAQUE 300 0,5 mL ila 1,0 mL

Daha düşük hacimler

önerilen
çift   kontrast için
muayeneler;
daha yüksek hacimler

önerilen
tek kontrast için
sınavlar.

5 mL ila 15 mL
5 mL ila 15 mL
5 mL ila 10 mL

10 ml
3 ml }

Ortamı eklem boşluğu boyunca dağıtmak için pasif veya aktif manipülasyon kullanılır.

ENDOSKOPİK RETRO PANKREATOGRAFİ (ERP)/
ENDOSKOPİK RETRO
KOLANJİOPANKREATOGRAFİ (ERCP)
OMNIPAQUE 240, yetişkinlerde ERP/ERCP'de kullanım için 240 mgI/mL konsantrasyonda 
endikedir.
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Önlemler
Bkz. ÖNLEMLER—Genel.

Ters tepkiler
ERP/ERCP'de OMNIPAQUE enjeksiyonu, geçici ağrı ile ilişkilidir. Ancak gecikmiş, şiddetli veya 
kalıcı ağrı oluşabilir ve 24 saat sürebilir. Ağrının nedeni, enjekte edilen kontrast madde kadar 
işlemin kendisinden de kaynaklanabilir, bu nedenle incelenen kanalların bozucu 
distansiyonunu en aza indirmek için enjeksiyon basıncına ve enjekte edilen toplam hacme 
dikkat edilmelidir.
Kardiyovasküler sistem:Hipertansiyon (% 1).
Gergin sistem:Ağrı (%17), somnolans (%1) ve yanma (%1).
Mide bağırsak sistemi:Kusma, ishal ve basınç, her birinin bireysel insidansı %1'dir.

Dozaj ve Uygulama
240 mgI/mL konsantrasyonda önerilen OMNIPAQUE 240 dozu 10 mL ila 50 mL'dir ancak 
bireysel anatomiye ve/veya hastalık durumuna bağlı olarak değişebilir.

HİSTEROSALPINGOGRAFİ
240 mgI/mL konsantrasyonda OMNIPAQUE 240 veya 300 mgI/mL konsantrasyonda 
OMNIPAQUE 300, yumurtalıklar, fallop tüpleri, rahim ve vajina gibi yetişkin kadın üreme 
organlarının iç grubunun radyografisinde endikedir. Histerosalpingografi, kısırlık ve diğer 
anormal jinekolojik durumların tedavisinde tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Kontrendikasyonlar
İşlem menstrüel dönemde veya menstrüel akışın yakın olduğu zamanlarda veya dış genital 
organlar dahil olmak üzere genital sistemin herhangi bir bölümünde enfeksiyon olduğunda 
yapılmamalıdır. Prosedür ayrıca hamile kadınlar veya hamilelikten şüphelenilenler için 
kontrendikedir. Gebeliğin sona ermesinden sonraki 6 ay veya konizasyon veya kürtajdan 
sonraki 30 gün boyunca kullanımı önerilmez.

Önlemler
Karsinomlu hastalarda veya bu durumdan şüphelenilen hastalarda, lezyonun 
işlemle yayılmasını önlemek için dikkatli olunmalıdır.

Ters tepkiler
Histerosalpingografide OMNIPAQUE enjeksiyonu, ani fakat geçici ağrı ile ilişkilidir. Ağrının 
nedeni, enjekte edilen kontrast madde kadar prosedürün kendisinden de kaynaklanabilir, 
bu nedenle uterus ve fallop tüplerinin yıkıcı bir şekilde gerilmesini önlemek için enjeksiyon 
basıncına ve verilen hacme dikkat edilmelidir. Floroskopik izleme önerilir. Gergin sistem:
Ağrı (%49), somnolans ve ateş, her birinin bireysel insidansı %3'tür. Mide bağırsak sistemi:
Mide bulantısı (%3).
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Dozaj ve Uygulama
OMNIPAQUE 240'ın önerilen dozu 15 mL ila 20 mL'dir ve OMNIPAQUE 300'ün önerilen dozu 15 mL ila 20 mL'dir 
ancak bireysel anatomiye ve/veya hastalık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

HERNIOGRAFİ
OMNIPAQUE 240, 240 mgI/mL konsantrasyonda yetişkinlerde herniyografide kullanım için 
endikedir.

Önlemler
Bkz. ÖNLEMLER—Genel.

Ters tepkiler
Gergin sistem:Ağrı (%7), baş ağrısı (%3) ve kendini iyi 
hissetmeme (%3). Mide bağırsak sistemi:İshal (%3) ve gaz (%10).

Dozaj ve Uygulama
OMNIPAQUE 240'ın önerilen dozu 50 mL'dir ancak bireysel anatomiye ve/veya hastalık durumuna 
göre değişiklik gösterebilir.

NASIL TEDARİK EDİLDİ
OMNIPAQUE 140
50 ml +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1401-52)

OMNIPAQUE 180
10 mL cam flakon, 180 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1411-10) 
20 mL cam flakon, 180 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1411-20)

OMNIPAQUE 240
10 mL cam flakon, 240 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1412-10) 20 
mL cam flakon, 240 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1412-20) 50 mL 
cam flakon, 240 mgI/ mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1412-50)
50 ml +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1412-30) 100 
mL cam şişe, 240 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1412-60)
100 ml +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1412-33) 150 
mL cam şişe, 240 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1412-49)
150 mL dolgu 200 mL +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1412-34) 200 
mL +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
10 mL cam flakon, 300 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1413-10) 
30 mL cam flakon, 300 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1413-30)
30 mL dolgu 50 mL +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1413-59) 50 mL 
cam şişe, 300 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1413-50)
50 mL cam şişe, 300 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1413-51)
50 ml +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1413-61)
75 mL dolgu 100 mL +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1413-62)
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100 mL cam şişe, 300 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1413-60) 100 mL in +ARTI
PAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1413-63) 125 mL dolum 150 mL cam 
şişe, 300 mgI/mL, 10'luk kutular (NDC 0407-1413-53) 150 mL cam şişe, 300 mgI /
mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1413-90)
150 mL dolgu 200 mL +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1413-65) + içinde 
200 mLARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1413-66)

OMNIPAQUE 350
50 mL cam flakon, 350 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1414-50) 50 
mL cam şişe, 350 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1414-51)
50 ml +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1414-89)
75 mL dolgu 100 mL +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1414-90) 100 
mL cam şişe, 350 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1414-60)
100 ml +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1414-91) 125 mL dolum 
150 mL cam şişe, 350 mgI/mL, 10'luk kutular (NDC 0407-1414-76) 150 mL cam 
şişe, 350 mgI /mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1414-03)
150 mL dolgu 200 mL +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1414-93) 250 mL 
cam şişede 200 mL dolum, 350 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1414-04)
200 ml +ARTIPAK™ (polimer şişe), 10'lu kutular (NDC 0407-1414-94) 250 
mL cam şişe, 350 mgI/mL, 10'lu kutular (NDC 0407-1414-80)

OMNIPAQUE şişelerini ve cam veya polimer şişelerini güçlü gün ışığından ve doğrudan güneş 
ışığına maruz kalmaktan koruyun. Dondurmayın. OMNIPAQUE 20°-25°C (68°-77°F) kontrollü 
oda sıcaklığında saklanmalıdır; gezilere 15°-30°C'ye (59°-86°F) izin verilir [bkz. USP Kontrollü 
Oda Sıcaklığı].
OMNIPAQUE Enjeksiyon tüm sunumlarda bir kontrast madde ısıtıcısında 37°C'de (98.6°F) bir 
aya kadar saklanabilir.

YALNIZCA POLİMER ŞİŞELER İÇİN ÖZEL TAŞIMA VE DEPOLAMA: 
KURCALANMA BELLİ HALKA KIRIK YA DA EKSİKSE KULLANMAYIN.

Dağıtımı GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 ABD tarafından yapılmıştır 
GE Healthcare Ireland, Cork, İrlanda tarafından üretilmiştir

OMNIPAQUE, General Electric Company veya yan kuruluşlarından birinin ticari markasıdır. 
GE ve GE Monogram, General Electric Company'nin ticari markalarıdır.
Norveç menşeili üründür.
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