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SỰ MIÊU TẢ
Iohexol, N, N´ - Bis (2,3-dihydroxypropyl) -5- [N- (2,3-dihydroxypropyl) -acetamido] -2,4,6-
triiodoisophthalamide, là một môi trường chụp ảnh phóng xạ không ion, hòa tan trong nước có 
khối lượng phân tử là 821,14 (hàm lượng iot 46,36%). Trong dung dịch nước, mỗi phân tử bazơ vẫn 
không phân ly. Cấu trúc hóa học là:

OMNIPAQUE được cung cấp dưới dạng dung dịch vô trùng, không chứa pyrogen, không màu đến 
vàng nhạt, ở các nồng độ iốt sau: 140, 180, 240, 300 và 350 mgI / mL. OMNIPAQUE 140 chứa 302 mg 
iohexol tương đương với 140 mg iốt hữu cơ trên mỗi mL; OMNIPAQUE 180 chứa 388 mg iohexol 
tương đương với 180 mg iốt hữu cơ trên mỗi mL; OMNIPAQUE 240 chứa 518 mg iohexol tương 
đương với 240 mg iốt hữu cơ trên mỗi mL; OMNIPAQUE 300 chứa 647 mg iohexol tương đương với 
300 mg iốt hữu cơ trên mỗi mL; và OMNIPAQUE 350 chứa 755 mg iohexol tương đương với 350 mg 
iốt hữu cơ trên mỗi mL. Mỗi ml dung dịch iohexol chứa 1,21 mg tromethamine và 0,1 mg dinatri 
canxi edetate với độ pH được điều chỉnh trong khoảng 6,8 đến 7,7 bằng axit clohydric hoặc natri 
hydroxit. Tất cả các dung dịch đều được khử trùng bằng nồi hấp tiệt trùng và không chứa chất bảo 
quản. Các phần không sử dụng phải được loại bỏ. Dung dịch Iohexol nhạy cảm với ánh sáng và do 
đó cần được bảo vệ tránh tiếp xúc.
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Các nồng độ có sẵn có các đặc tính vật lý sau:

Tuyệt đối
Độ nhớt

(cp)
Sự tập trung

(mgI / mL)
Tính thẩm thấu *

(mOsm / kg nước)
Osmolarity
(mOsm / L)

Cụ thể
Trọng lực

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

* Bằng phương pháp đo thẩm thấu áp suất hơi.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 và 
OMNIPAQUE 350 có độ thẩm thấu từ khoảng 1,1 đến 3,0 lần so với huyết tương (285 
mOsm / kg nước) hoặc dịch não tủy (301 mOsm / kg nước) như trong bảng trên và ưu 
trương trong điều kiện sử dụng.

PHẦN I
DƯỢC LÂM SÀNG — Nội khoa

Iohexol được hấp thu từ dịch não tủy (CSF) vào máu và được thải trừ qua đường bài tiết qua 
thận. Không xảy ra quá trình trao đổi chất, khử khử hoặc biến đổi sinh học đáng kể.
Ở năm bệnh nhân người lớn được tiêm 16-18 mililit iohexol (180 mgI / mL) bằng cách 
tiêm nội tủy thắt lưng, khoảng 88 (73,1-98,2) phần trăm liều tiêm đã được bài tiết qua 
nước tiểu trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi dùng. Độ thanh lọc của thận và cơ thể là 
99 (47-137) mililit mỗi phút và 109 (52-138) mililit mỗi phút. Nồng độ tối đa trung bình 
trong huyết tương là 119 (72-177) microgam iohexol trên mililit và xảy ra sau 3,8 (2-6) 
giờ. Khối lượng phân phối là 557 (350-849) mililít trên kilogam. Ở một bệnh nhân có 
khối u tủy sống lớn, sự bài tiết bị chậm lại (67% liều thuốc xuất hiện trong nước tiểu 
trong vòng 24 giờ đầu) và không có sự khác biệt về tổng lượng phục hồi trong nước 
tiểu sau 48 giờ.

Nồng độ và thể tích ban đầu của môi trường, kết hợp với thao tác thích hợp của bệnh 
nhân và thể tích dịch não tủy mà môi trường được đặt vào, sẽ xác định mức độ cản 
quang chẩn đoán có thể đạt được.
Sau khi tiêm nội tủy trong chụp X quang thông thường, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 và 
OMNIPAQUE 300 sẽ tiếp tục cung cấp độ tương phản chẩn đoán tốt trong ít nhất 30 phút. Sự 
khuếch tán chậm của iohexol diễn ra trong suốt dịch não tủy với sự hấp thu sau đó vào máu. 
Khi đã vào tuần hoàn toàn thân, iohexol ít có xu hướng liên kết với protein huyết thanh hoặc 
huyết tương. Khoảng 1 giờ sau khi tiêm, độ tương phản của chất lượng chẩn đoán sẽ không 
còn khả dụng đối với phương pháp chụp tủy thông thường. Nếu phải thực hiện chụp cắt lớp vi 
tính (CT) tủy, nên cân nhắc thời gian trì hoãn vài giờ để giảm mức độ cản quang.
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Sau khi tiêm thuốc vào khoang dưới nhện thắt lưng, chụp cắt lớp vi tính cho thấy sự hiện diện của môi 
trường cản quang ở vùng lồng ngực trong khoảng 1 giờ, ở vùng cổ tử cung trong khoảng 2 giờ và 
trong các bể chứa chất nền trong 3 đến 4 giờ.
Ở những bệnh nhân suy thận, tùy theo mức độ suy giảm, có thể tiên lượng nồng độ 
iohexol trong huyết tương kéo dài do giảm thải trừ qua thận.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG — Intrathecal
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 và OMNIPAQUE 300 được chỉ định để tiêm nội tủy ở 
người lớn bao gồm chụp tủy (thắt lưng, lồng ngực, cổ tử cung, tổng cột) và ngược lại tăng 
cường độ tương phản cho chụp cắt lớp vi tính (myelography, cisternography, 
ventriculography).
OMNIPAQUE 180 được chỉ định để tiêm nội tủy ở trẻ em bao gồm chụp tủy (thắt lưng, 
lồng ngực, cổ tử cung, toàn bộ cột sống) và tăng cường cản quang cho chụp cắt lớp vi tính 
(chụp tủy, chụp cắt lớp vi tính).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH — Nội khoa
OMNIPAQUE không nên dùng cho bệnh nhân quá mẫn với iohexol. Không nên thực hiện 
chụp tủy khi có nhiễm trùng toàn thân hoặc cục bộ nghiêm trọng, nơi có khả năng nhiễm 
khuẩn huyết.
Chống chỉ định sử dụng corticosteroid trong da với OMNIPAQUE.
Do có khả năng xảy ra quá liều, nên chống chỉ định lập lại tủy đồ ngay lập tức trong 
trường hợp lỗi kỹ thuật (xem LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG).

CẢNH BÁO — Chung
SỰ KIỆN CÓ LỢI THẾ — QUẢN TRỊ INTRATHECAL INADVERTENT Các phản ứng có hại 
nghiêm trọng đã được báo cáo do vô tình sử dụng phương tiện cản quang chứa i-ốt trong 
da không được chỉ định sử dụng trong da. Những phản ứng có hại nghiêm trọng này bao 
gồm: tử vong, co giật, xuất huyết não, hôn mê, liệt, viêm màng nhện, suy thận cấp, ngừng 
tim, co giật, tiêu cơ vân, tăng thân nhiệt và phù não. Cần phải chú ý đặc biệt để đảm bảo 
rằng OMNIPAQUE 140 và 350 không được sử dụng nội bộ. (Tất cả các nồng độ 
OMNIPAQUE khác đều được chấp thuận để sử dụng trong da.)

Nếu gặp phải dịch não tủy ra nhiều máu, lợi ích có thể có của thủ thuật tủy đồ nên được 
xem xét về nguy cơ đối với bệnh nhân.
Thận trọng ở những bệnh nhân có tiền sử động kinh, bệnh tim mạch nặng, nghiện rượu 
mãn tính hoặc bệnh đa xơ cứng.
Bệnh nhân cao tuổi có thể có nguy cơ cao hơn sau khi chụp tủy. Sự cần thiết của thủ thuật ở những bệnh 
nhân này nên được đánh giá cẩn thận. Đặc biệt phải chú ý đến liều lượng và nồng độ của môi trường, 
hydrat hóa và kỹ thuật được sử dụng.
Bệnh nhân đang dùng thuốc chống co giật nên được duy trì liệu pháp này. Nếu xảy ra co giật, 
nên tiêm tĩnh mạch diazepam hoặc natri phenobarbital. Ở những bệnh nhân có tiền sử co giật 
không điều trị bằng thuốc chống co giật, nên cân nhắc việc điều trị bằng barbiturat trước.

Điều trị dự phòng chống co giật bằng barbiturat nên được xem xét ở những bệnh nhân có bằng chứng 
vô tình xâm nhập nội sọ của một lượng lớn hoặc đậm đặc của môi trường cản quang vì có thể làm tăng 
nguy cơ co giật trong những trường hợp này.
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Các loại thuốc làm giảm ngưỡng co giật, đặc biệt là các dẫn xuất phenothiazine, bao gồm cả những thuốc 
được sử dụng với đặc tính kháng histamine, không được khuyến cáo sử dụng với OMNIPAQUE. Những loại 
khác bao gồm thuốc ức chế MAO, thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc kích thích thần kinh trung ương và 
thuốc kích thích thần kinh được mô tả là thuốc an thần, thuốc an thần chính hoặc thuốc chống loạn thần. 
Trong khi vai trò đóng góp của các loại thuốc này chưa được xác định, việc sử dụng các loại thuốc này phải dựa 
trên đánh giá của bác sĩ về lợi ích và nguy cơ tiềm ẩn. Các bác sĩ đã ngừng sử dụng các thuốc này ít nhất 48 giờ 
trước và trong ít nhất 24 giờ sau xử lý.
Cần phải chăm sóc trong quản lý bệnh nhân để ngăn chặn sự xâm nhập vô ý vào nội sọ của một liều lượng lớn 
hoặc liều lượng đậm đặc của môi trường. Ngoài ra, cần cố gắng tránh sự phân tán nhanh chóng của môi 
trường gây tăng nồng độ nội sọ một cách vô tình (ví dụ, do bệnh nhân vận động tích cực). Không khuyến cáo 
sử dụng trực tiếp nội khí quản hoặc não thất để chụp X quang tiêu chuẩn (không phải CT).

Trong hầu hết các trường hợp được báo cáo về co giật vận động lớn với môi trường tủy không ion, một hoặc 
nhiều yếu tố sau đây đã có mặt. Do đó, hãy tránh:
• Sai lệch so với quy trình được khuyến nghị hoặc trong quản lý tủy đồ.
• Sử dụng cho bệnh nhân có tiền sử động kinh.
• Quá liều lượng.
• Sự xâm nhập nội sọ của một liều bolus hoặc sự khuếch tán sớm của một nồng độ cao của môi trường.
• Dùng thuốc bằng thuốc an thần kinh hoặc thuốc chống buồn nôn phenothiazin.
• Không duy trì được độ cao của đầu trong khi làm thủ thuật, trên cáng hoặc trên giường.
• Bệnh nhân cử động hoặc căng thẳng quá mức và đặc biệt tích cực.

THẬN TRỌNG — Chung
Các quy trình chẩn đoán liên quan đến việc sử dụng các tác nhân chẩn đoán mảng bám phóng xạ 
phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo của nhân viên được đào tạo tiên quyết và có kiến   thức kỹ 
lưỡng về quy trình cụ thể sẽ được thực hiện. Cần có các phương tiện thích hợp để đối phó với bất kỳ 
biến chứng nào của thủ thuật, cũng như để cấp cứu các phản ứng nghiêm trọng với chính chất cản 
quang. Sau khi dùng đường tiêm của tác nhân chống phóng xạ, nhân viên có thẩm quyền và 
phương tiện cấp cứu phải có mặt ít nhất 30 đến 60 phút kể từ khi xảy ra các phản ứng chậm 
nghiêm trọng. (Xem PHẢN ỨNG CÓ LỢI.)
Mất nước trong quá trình chuẩn bị là nguy hiểm và có thể góp phần gây suy thận cấp ở bệnh nhân mắc bệnh 
mạch máu tiến triển, bệnh nhân tiểu đường và bệnh nhân không mắc bệnh tiểu đường nhạy cảm (thường là 
người cao tuổi có bệnh thận từ trước). Tình trạng mất nước ở những bệnh nhân này dường như được tăng cường 
nhờ tác dụng lợi tiểu thẩm thấu của thuốc cản quang. Bệnh nhân cần được cung cấp đủ nước trước và sau khi sử 
dụng bất kỳ phương tiện cản quang nào, kể cả iohexol.
Luôn luôn phải xem xét khả năng xảy ra phản ứng, bao gồm phản ứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, 
tử vong, phản vệ, hệ tim mạch hoặc hệ thần kinh trung ương (xem PHẢN ỨNG NGOẠI Ý). Do đó, điều 
quan trọng nhất là phải lên kế hoạch trước một quá trình hành động cẩn thận để xử lý ngay lập tức các 
phản ứng nghiêm trọng, đồng thời sẵn sàng cung cấp các phương tiện và nhân sự đầy đủ và thích hợp 
trong trường hợp xảy ra bất kỳ phản ứng nào.
Luôn luôn phải xem xét khả năng xảy ra phản ứng đặc trưng ở những bệnh nhân mẫn cảm (xem phần 
PHẢN ỨNG NGOẠI Ý). Dân số nhạy cảm bao gồm nhưng không giới hạn ở những bệnh nhân có tiền sử 
phản ứng trước đó với môi trường cản quang, những bệnh nhân đã biết nhạy cảm với iốt và những bệnh 
nhân đã biết quá mẫn trên lâm sàng: hen phế quản, sốt cỏ khô và dị ứng thực phẩm .
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Sự xuất hiện của các phản ứng đặc trưng nghiêm trọng đã thúc đẩy việc sử dụng một số phương pháp 
bắt đầu. Tuy nhiên, không thể dựa vào pretesting để dự đoán các phản ứng nghiêm trọng và bản thân 
nó có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Người ta gợi ý rằng một bệnh sử kỹ lưỡng nhấn mạnh về dị 
ứng và quá mẫn, trước khi tiêm bất kỳ phương tiện tương phản nào, có thể chính xác hơn so với việc dự 
đoán các phản ứng có hại tiềm ẩn.
Tiền sử dị ứng hoặc quá mẫn cảm không tự ý chống chỉ định sử dụng chất cản quang khi cho rằng quy trình 
chẩn đoán là cần thiết, nhưng cần thận trọng (xem TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN). Nên cân nhắc việc dùng 
thuốc kháng histamine hoặc corticosteroid để tránh hoặc giảm thiểu các phản ứng dị ứng có thể xảy ra ở 
những bệnh nhân này. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng việc xử lý trước như vậy không ngăn chặn các phản 
ứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng, nhưng có thể làm giảm cả tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của chúng.

Ở những bệnh nhân suy thận nặng hoặc suy thận, sự bài tiết bù trừ của thuốc được 
dự đoán sẽ xảy ra, với sự thanh thải chậm vào mật. Bệnh nhân suy gan không nên đi 
khám trừ khi khả năng lợi ích vượt trội hơn nguy cơ bổ sung.

Việc quản lý chất cản quang phải được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn quen thuộc với quy trình và 
quản lý bệnh nhân thích hợp (xem QUẢN LÝ BỆNH NHÂN). Kỹ thuật vô trùng phải được sử dụng với bất kỳ 
trường hợp chọc dò tủy sống nào.
Khi OMNIPAQUE được tiêm bằng ống tiêm nhựa dùng một lần, môi trường tương phản 
phải được rút vào ống tiêm và sử dụng ngay lập tức.
Nếu sử dụng thiết bị không dùng một lần, cần cẩn thận để tránh nhiễm bẩn còn 
sót lại bởi các dấu vết của chất tẩy rửa.
Các sản phẩm dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt thường để tìm các chất 
dạng hạt và sự đổi màu trước khi sử dụng. Nếu có chất dạng hạt hoặc sự đổi màu, 
không sử dụng. Các thủ tục lặp lại:Nếu theo đánh giá lâm sàng của bác sĩ là bắt buộc phải 
kiểm tra tuần tự hoặc lặp lại, cần tuân thủ khoảng thời gian thích hợp giữa các lần dùng để 
cho phép thuốc được thanh thải bình thường khỏi cơ thể (xem LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
và DƯỢC LÂM SÀNG).

Thông tin cho Bệnh nhân (hoặc nếu có, trẻ em)
Bệnh nhân dùng các chất chẩn đoán hình ảnh phóng xạ dạng tiêm nên được hướng dẫn: 1. 
Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn đang mang thai (xem DƯỢC LÂM SÀNG).
2. Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn đang bị tiểu đường hoặc nếu bạn bị đa u tủy, u 

pheochromocytoma, bệnh hồng cầu hình liềm đồng hợp tử hoặc rối loạn tuyến giáp đã biết (xem 
CẢNH BÁO).

3. Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc, thức ăn nào, hoặc nếu bạn có bất kỳ phản ứng nào với những lần 

tiêm thuốc nhuộm trước đây được sử dụng cho các thủ thuật chụp X-quang (xem THẬN TRỌNG — Chung).

4. Thông báo cho bác sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào khác mà bạn hiện đang sử dụng, kể cả thuốc 
không kê đơn, trước khi bạn được sử dụng loại thuốc này.

Tương tác thuốc
Các loại thuốc làm giảm ngưỡng co giật, đặc biệt là các dẫn xuất phenothiazin bao gồm các thuốc được sử dụng với 
đặc tính kháng histamin hoặc chống buồn nôn, không được khuyến cáo sử dụng với OMNIPAQUE. Những loại khác 
bao gồm chất ức chế monoamine oxidase (MAO), thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc kích thích thần kinh trung 
ương, thuốc kích thích thần kinh được mô tả là thuốc an thần, thuốc an thần chính hoặc thuốc chống loạn thần. 
Những loại thuốc như vậy nên được ngưng ít nhất 48 giờ trước khi chụp tủy, nên
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không được sử dụng để kiểm soát buồn nôn hoặc nôn trong hoặc sau khi chụp tủy và không được tiếp tục lại trong ít nhất 24 
giờ sau xử lý. Trong các thủ thuật không có phản ứng ở những bệnh nhân đang dùng các loại thuốc này, hãy cân nhắc sử 
dụng thuốc chống co giật dự phòng.

Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản
Không có nghiên cứu dài hạn nào trên động vật được thực hiện để đánh giá khả năng gây ung thư, khả năng gây đột biến 

hoặc liệu OMNIPAQUE có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hay phụ nữ hay không.

Mang thai loại B
Các nghiên cứu về khả năng sinh sản đã được thực hiện trên chuột và thỏ với liều lượng gấp 100 lần so với liều khuyến cáo 
của con người. Không có bằng chứng về khả năng sinh sản bị suy giảm hoặc gây hại cho thai nhi đã được chứng minh do 
OMNIPAQUE. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào ở phụ nữ mang thai. Vì các nghiên cứu về sinh sản trên động vật không 
phải lúc nào cũng dự đoán được phản ứng của con người, thuốc này chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai khi thực 
sự cần thiết.

Các bà mẹ cho con bú
Người ta không biết iohexol được bài tiết qua sữa mẹ ở mức độ nào. Tuy nhiên, nhiều chất 
cản quang dạng tiêm được bài tiết dưới dạng không đổi trong sữa mẹ. Mặc dù người ta chưa 
xác định được rằng các phản ứng có hại nghiêm trọng xảy ra ở trẻ bú mẹ, cần thận trọng khi 
dùng thuốc cản quang nội mạch cho phụ nữ đang cho con bú. Có thể thay thế bú bình cho bú 
sữa mẹ trong 24 giờ sau khi dùng OMNIPAQUE.

Sử dụng cho trẻ em

Bệnh nhân nhi có nguy cơ cao gặp các tác dụng ngoại ý khi dùng thuốc cản quang có thể bao 
gồm bệnh nhân hen suyễn, nhạy cảm với thuốc và / hoặc chất gây dị ứng, suy tim sung 
huyết, creatinine huyết thanh lớn hơn 1,5 mg / dL hoặc trẻ dưới 12 tháng tuổi.

PHẢN ỨNG CÓ LỢI — Nội tại
Các phản ứng có hại được báo cáo thường xuyên nhất với OMNIPAQUE là đau đầu, đau nhẹ đến trung bình bao gồm 
đau lưng, đau cổ và cứng, buồn nôn và nôn. Các phản ứng này thường xảy ra từ 1 đến 10 giờ sau khi tiêm, và hầu 
như tất cả đều xảy ra trong vòng 24 giờ. Chúng thường ở mức độ nhẹ đến trung bình, kéo dài trong vài giờ và thường 
biến mất trong vòng 24 giờ. Hiếm khi đau đầu có thể dữ dội hoặc kéo dài nhiều ngày. Nhức đầu thường đi kèm với 
buồn nôn và nôn mửa và có xu hướng xảy ra thường xuyên và dai dẳng hơn ở những bệnh nhân không được cung 
cấp đủ nước tối ưu. Những thay đổi thoáng qua trong các dấu hiệu quan trọng có thể xảy ra và ý nghĩa của chúng 
phải được đánh giá trên cơ sở cá nhân. Những phản ứng được báo cáo trong các nghiên cứu lâm sàng với 
OMNIPAQUE được liệt kê dưới đây theo thứ tự xuất hiện giảm dần, dựa trên các nghiên cứu lâm sàng trên 1531 bệnh 
nhân.
Nhức đầu:Phản ứng có hại thường xuyên xảy ra nhất sau khi chụp tủy là đau đầu, với tỷ lệ 
khoảng 18%. Nhức đầu có thể do tác động trực tiếp của chất cản quang hoặc do rò rỉ dịch 
não tủy tại chỗ chọc dò màng cứng. Tuy nhiên, trong quản lý bệnh nhân, điều quan trọng 
hơn là giảm thiểu sự xâm nhập nội sọ của phương tiện cản quang bằng cách xử trí tư thế 
hơn là cố gắng kiểm soát rò rỉ dịch não tủy có thể xảy ra (xem QUẢN LÝ BỆNH NHÂN).

Đau đớn:Đau nhẹ đến trung bình bao gồm đau lưng, đau cổ và cứng, và đau dây thần 
kinh xảy ra sau khi tiêm với tỷ lệ khoảng 8%.
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Buồn nôn và ói mửa:Buồn nôn được báo cáo với tỷ lệ khoảng 6%, và nôn khoảng 3% (xem QUẢN LÝ 
BỆNH NHÂN). Duy trì hydrat hóa bình thường là rất quan trọng. Việc sử dụng thuốc chống buồn nôn 
phenothiazine không được khuyến khích. (Xem CẢNH BÁO — Tổng quát.) Đảm bảo với bệnh nhân rằng 
cảm giác buồn nôn sẽ hết thường là tất cả những gì cần thiết.
Chóng mặt:Chóng mặt thoáng qua được báo cáo ở khoảng 2% bệnh nhân.
Các phản ứng khác:Các phản ứng khác xảy ra với tỷ lệ cá nhân dưới 0,1% bao gồm: cảm giác nặng 
nề, hạ huyết áp, tăng trương lực, cảm giác nóng, đổ mồ hôi, chóng mặt, chán ăn, buồn ngủ, tăng 
huyết áp, sợ ánh sáng, ù tai, đau dây thần kinh, dị cảm, khó vận động, và những thay đổi về thần 
kinh. Tất cả đều thoáng qua và nhẹ không có di chứng lâm sàng.

Khoa nhi
Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với 152 bệnh nhân được chọc tủy bằng phương pháp chọc dò 
tủy sống ở trẻ em, các tác dụng ngoại ý sau khi sử dụng OMNIPAQUE 180 thường ít xảy ra hơn so với người 
lớn.
Đau đầu:
Nôn mửa:
Đau lưng:
Các phản ứng khác:Các phản ứng khác xảy ra với tỷ lệ cá nhân dưới 0,7% bao gồm: sốt, 
phát ban, đau bụng, ảo giác thị giác và thay đổi thần kinh. Tất cả đều thoáng qua và 
nhẹ không có di chứng lâm sàng.

9%
6%

1,3%

Phản ứng có hại chung đối với phương tiện tương phản
Các bác sĩ nên cảnh giác về sự xuất hiện của các tác dụng ngoại ý ngoài những tác dụng đã thảo luận ở 
trên, đặc biệt là các phản ứng sau đây đã được báo cáo trong y văn đối với các môi trường tủy xương 
không ion, hòa tan trong nước, và hiếm khi xảy ra với iohexol. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, 
co giật, viêm màng não do vi khuẩn và vô khuẩn, thần kinh trung ương và các rối loạn thần kinh khác.

Hội chứng viêm màng não vô khuẩn hiếm khi được báo cáo (dưới 0,01%). Trước đó thường là đau 
đầu, buồn nôn và nôn. Khởi phát thường xảy ra khoảng 12 đến 18 giờ sau xử lý. Các đặc điểm nổi 
bật là lác đồng tiền, sốt, đôi khi có dấu hiệu vận động cơ mắt và rối loạn tâm thần. Chọc dò thắt 
lưng cho thấy số lượng bạch cầu cao, hàm lượng protein cao thường có mức đường huyết thấp và 
không có sinh vật. Tình trạng này thường bắt đầu khỏi một cách tự nhiên khoảng 10 giờ sau khi 
khởi phát, với sự hồi phục hoàn toàn trong vòng 2 đến 3 ngày.

Dị ứng hoặc Idiosyncrasy:Ớn lạnh, sốt, điện di nhiều, ngứa, nổi mày đay, nghẹt mũi, khó thở và 
một trường hợp hội chứng Guillain-Barré.
Kích ứng thần kinh trung ương:Các sai lệch tri giác nhẹ và nhất thời như ảo giác, suy giảm nhân cách, mất trí nhớ, 
thù địch, giảm thị lực, nhìn đôi, sợ ánh sáng, rối loạn tâm thần, mất ngủ, lo lắng, trầm cảm, rối loạn cảm xúc, rối 
loạn thị giác hoặc thính giác hoặc giọng nói, nhầm lẫn và mất phương hướng. Ngoài ra, tình trạng khó chịu, suy 
nhược, co giật, thay đổi điện não đồ, chứng lác trong não, tăng phản xạ hoặc chứng khó đọc, giảm vận động hoặc 
liệt, liệt nửa người, liệt, liệt tứ chi, bồn chồn, run rẩy, phản xạ âm thanh, chứng rối loạn nhịp tim, rối loạn nhịp tim, 
xuất huyết não và rối loạn ngôn ngữ đã xảy ra.

Rối loạn tâm thần sâu sắc cũng hiếm khi được báo cáo. Chúng thường bao gồm nhiều dạng và mức độ 
khác nhau của chứng mất ngôn ngữ, rối loạn tâm thần hoặc mất phương hướng. Khởi phát thường từ 8 
đến 10 giờ và kéo dài trong khoảng 24 giờ, không có hậu quả. Tuy nhiên, đôi khi họ có
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được biểu hiện bằng sự lo lắng, kích động hoặc rút lui dần dần trong một số trường hợp đến mức lơ mơ, 
sững sờ và hôn mê. Trong một số trường hợp, những triệu chứng này đi kèm với mất thính lực tạm thời hoặc 
các triệu chứng thính giác khác và rối loạn thị giác (được cho là do chủ quan hoặc ảo tưởng), bao gồm mất thị 
lực một bên hoặc hai bên có thể kéo dài hàng giờ. Trong một trường hợp, người ta đã ghi nhận tình trạng 
mất thị lực liên tục của vỏ não liên quan đến co giật. Khối tâm thất đã được báo cáo; chứng hay quên ở các 
mức độ khác nhau có thể xuất hiện đối với sự kiện phản ứng.

Hiếm khi có báo cáo về tình trạng yếu dai dẳng mặc dù tạm thời ở cơ chân hoặc cơ mắt. Bệnh 
thần kinh ngoại biên rất hiếm và chỉ tạm thời. Chúng bao gồm rối loạn cảm giác và / hoặc vận 
động hoặc rễ thần kinh, viêm tủy, đau hoặc yếu cơ chân dai dẳng, liệt dây thần kinh thứ 6 
hoặc hội chứng cauda equina. Chuột rút cơ, co cứng cơ hoặc suy nhược cơ, co giật cột sống 
hoặc co cứng là bất thường và đã phản ứng kịp thời với một liều nhỏ diazepam tiêm tĩnh 
mạch. Nói chung, các phản ứng được biết là xảy ra khi sử dụng đường tiêm các chất cản 
quang có i-ốt có thể xảy ra với bất kỳ tác nhân không ion nào. Khoảng 95 phần trăm các phản 
ứng có hại đi kèm với việc sử dụng các chất cản quang tan trong nước ở mức độ nhẹ đến 
trung bình. Tuy nhiên, phản ứng phản vệ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, phản vệ và tử 
vong,
Các phản ứng có hại đối với phương tiện tương phản dạng tiêm được chia thành hai loại: phản ứng độc hóa học và 
phản ứng đặc trưng.
Các phản ứng độc hóa học là kết quả của các đặc tính hóa lý của chất cản quang, liều lượng và tốc độ 
tiêm. Tất cả các rối loạn huyết động và chấn thương các cơ quan hoặc mạch được tưới máu bởi môi 
trường cản quang đều được đưa vào loại này.
Phản ứng thứ tự bao gồm tất cả các phản ứng khác. Chúng xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân 
từ 20 đến 40 tuổi. Các phản ứng không đồng bộ có thể có hoặc không phụ thuộc vào lượng liều được 
tiêm, tốc độ tiêm và quy trình chụp ảnh phóng xạ. Phản ứng thứ tự được chia thành các phản ứng nhỏ, 
trung gian và nghiêm trọng. Các phản ứng nhỏ là tự giới hạn và trong thời gian ngắn; các phản ứng 
nghiêm trọng đe dọa tính mạng và việc điều trị là khẩn cấp và bắt buộc.
Tỷ lệ phản ứng có hại của thuốc cản quang được báo cáo ở những bệnh nhân có tiền sử dị ứng cao gấp 
đôi so với dân số chung. Những bệnh nhân có tiền sử phản ứng trước đây với môi trường cản quang dễ 
mắc hơn những bệnh nhân khác gấp ba lần. Tuy nhiên, độ nhạy với môi trường tương phản dường như 
không tăng lên khi kiểm tra nhiều lần.
Hầu hết các phản ứng có hại đối với phương tiện tiêm cản quang xuất hiện trong vòng 1 đến 3 phút sau khi bắt đầu 
tiêm, nhưng các phản ứng chậm có thể xảy ra.

QUÁ LIỀU LƯỢNG
Hậu quả lâm sàng của việc dùng quá liều OMNIPAQUE chưa được báo cáo. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm 
với các phương tiện truyền bệnh lý không ion khác, các bác sĩ nên cảnh giác với khả năng gia tăng tần suất và 
mức độ nghiêm trọng của các phản ứng qua trung gian thần kinh trung ương. Ngay cả việc sử dụng liều 
khuyến cáo cũng có thể gây ra các tác dụng tương đương với quá liều, nếu việc quản lý bệnh nhân không 
đúng trong hoặc ngay sau quy trình cho phép xâm nhập nội sọ sớm một cách vô tình của một phần lớn môi 
trường.
LD nội khoa50giá trị OMNIPAQUE (tính bằng gam iốt trên mỗi kg trọng lượng cơ thể) 
lớn hơn 2,0 ở chuột.
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LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG - Trong da
Thể tích và nồng độ của OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 hoặc OMNIPAQUE 300 được 
sử dụng sẽ phụ thuộc vào mức độ và mức độ tương phản cần thiết trong (các) khu vực 
được kiểm tra và thiết bị và kỹ thuật được sử dụng.
OMNIPAQUE 180 ở nồng độ 180 mgI / mL, OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL, hoặc 
OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL được khuyến nghị để kiểm tra các vùng thắt lưng, 
ngực và cổ tử cung ở người lớn bằng tiêm thắt lưng hoặc trực tiếp cổ tử cung và hơi ưu 
trương đối với dịch não tủy.
OMNIPAQUE 180 ở nồng độ 180 mgI / mL được khuyến cáo để kiểm tra vùng thắt lưng, 
ngực và cổ tử cung ở trẻ em bằng cách tiêm thắt lưng và hơi ưu trương đối với dịch não 
tủy.
Không được vượt quá tổng liều 3060 mg i-ốt hoặc nồng độ 300 mgI / mL ở người lớn và không 
được vượt quá tổng liều 2700 mg i-ốt hoặc nồng độ 180 mgI / mL ở trẻ em trong một lần kiểm tra 
tủy đồ. Điều này dựa trên đánh giá thử nghiệm lâm sàng cho đến nay. Như trong tất cả các quy 
trình chẩn đoán, nên sử dụng khối lượng và liều lượng tối thiểu để tạo ra hình dung đầy đủ. Hầu 
hết các quy trình không yêu cầu liều lượng hoặc nồng độ tối đa.

Gây mê là không cần thiết. Thường không cần dùng thuốc an thần tiền mê hoặc thuốc an thần (xem 
phần THẬN TRỌNG). Bệnh nhân cần được cung cấp đủ nước trước và sau khi dùng thuốc cản quang. 
Những bệnh nhân dễ bị co giật nên được duy trì bằng thuốc chống co giật. Nhiều chất cản quang không 
tương thích với nhautrong ống nghiệmvới một số loại thuốc kháng histamine và nhiều loại thuốc khác; 
do đó, các thuốc dùng đồng thời không nên dùng chung với các chất cản quang. Tỷ lệ tiêm:Để tránh 
trộn quá nhiều dịch não tủy và hậu quả là pha loãng thuốc cản quang, nên thực hiện tiêm chậm trong 1 
đến 2 phút.
Tùy thuộc vào thể tích ước tính của môi trường cản quang có thể được yêu cầu cho quy trình, một 
lượng nhỏ dịch não tủy có thể được loại bỏ để giảm thiểu sự phình ra của các khoang dưới nhện.

Có thể rút kim chọc ở thắt lưng hoặc cổ tử cung ngay sau khi tiêm vì không cần rút 
OMNIPAQUE sau khi tiêm vào khoang dưới nhện.
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Người lớn:Tổng liều khuyến cáo thông thường để sử dụng trong chụp tủy sống thắt lưng, lồng ngực, cổ tử 
cung và tổng số cột sống ở người lớn là 1,2 gI đến 3,06 gI như sau:

Sự tập trung
(mgI / mL)

Âm lượng
(mL)

Liều lượng

(gI)Thủ tục
Ngang lưng

Myelography
(qua thắt lưng
mũi tiêm)

Công thức

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 240

180
240

10-17
7-12,5

1,8-3,06
1,7-3,0

Lồng ngực
Myelography
(qua thắt lưng
hoặc cổ tử cung

mũi tiêm)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

1,7-3,0
1,8-3,0

Cổ tử cung

Myelography
(qua thắt lưng
mũi tiêm)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

1,4-3,0
1,8-3,0

Cổ tử cung

Myelography
(qua C1-2
mũi tiêm)

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

Toàn bộ

Cột trụ
Myelography
(qua thắt lưng
mũi tiêm)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

1,4-3,0
1,8-3,0

Nhi khoa:Tổng liều khuyến cáo thông thường cho chụp tủy sống thắt lưng, lồng ngực, cổ tử cung và / hoặc 
toàn bộ cột sống bằng chọc dò thắt lưng ở trẻ em là 0,36 gI đến 2,7 gI (xem bảng dưới đây). Khối lượng 
thực tế được sử dụng phụ thuộc phần lớn vào tuổi của bệnh nhân và các hướng dẫn sau đây được khuyến 
nghị.

Kết luận

(mgI / mL)
180
180
180
180
180

Âm lượng
(mL)
2-4
4-8
5-10
5-12
6-15

Liều lượng

(gI)
0,36-0,72
0,72-1,44

0,9-1,8
0,9-2,16
1,08-2,7

Già đi

0 đến <3 tháng.
3 đến <36 Mos.
3 đến <7 năm.
7 đến <13 năm.
13 đến 18 tuổi.
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Việc rút chất cản quang ra khỏi hộp đựng của chúng phải được thực hiện trong điều kiện vô 
trùng bằng ống tiêm vô trùng. Việc chọc dò tủy sống phải luôn được thực hiện trong điều kiện vô 
trùng.
Các sản phẩm dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt thường để tìm các chất dạng hạt 
hoặc sự đổi màu trước khi sử dụng. Nếu có chất dạng hạt hoặc sự đổi màu, không sử dụng. Các 
thủ tục lặp lại:Nếu theo đánh giá lâm sàng của bác sĩ là bắt buộc phải kiểm tra tuần tự hoặc lặp lại, thì 
cần tuân thủ khoảng thời gian thích hợp giữa các lần dùng để cho phép thuốc được thanh thải bình 
thường khỏi cơ thể. Nên cho phép một khoảng thời gian ít nhất 48 giờ trước khi kiểm tra lại; tuy nhiên, 
bất cứ khi nào có thể, nên dùng từ 5 đến 7 ngày.

QUẢN LÝ BỆNH NHÂN — Đề xuất nội bộ 
để Quản lý Bệnh nhân Thông thường

Cần thực hiện quản lý bệnh nhân tốt mọi lúc để giảm thiểu khả năng xảy ra các biến 
chứng liên quan đến thủ thuật.

Tiền tố tụng
• Nên cân nhắc việc ngừng sử dụng thuốc an thần kinh (bao gồm phenothiazin, ví dụ: 

chlorpromazine, prochlorperazine và promethazine) trước ít nhất 48 giờ.
• Duy trì chế độ ăn uống bình thường đến 2 giờ trước khi làm thủ thuật.

• Đảm bảo hydrat hóa chất lỏng theo đúng quy trình.

Trong quá trình làm thủ tục

• Sử dụng liều lượng và nồng độ tối thiểu cần thiết để có độ cản quang đạt yêu cầu (xem LIỀU LƯỢNG 
VÀ CÁCH DÙNG).

• Trong tất cả các kỹ thuật định vị, giữ cho đầu bệnh nhân được nâng cao hơn mức cao nhất của cột sống.
• Không hạ đầu bàn xuống quá 15 ° trong trường hợp di chuyển chất cản quang một cách thô bạo.
• Ở những bệnh nhân bị viêm túi tinh quá mức, hãy xem xét vị trí bên để tiêm và chuyển động của 

túi tinh vừa.
• Tiêm chậm (trong 1 đến 2 phút) để tránh trộn quá nhiều.
• Để duy trì như một bolus, hãy di chuyển từ trung bình sang khu vực xarất chậm . Sử dụng theo dõi huỳnh quang.
• Tránh tiêm bolus vào nội sọ.
• Tránh sự phân tán cephalad sớm và cao của môi trường.
• Tránh di chuyển bệnh nhân đột ngột hoặc tích cực để giảm thiểu sự trộn lẫn quá nhiều môi trường với dịch não tủy. 

Hướng dẫn bệnh nhân giữ nguyênthụ động . Di chuyển bệnh nhânchậm rãi và chỉ khi cần thiết.

Xử lý sau
• Nâng đầu cáng lên ít nhất 30 ° trước khi chuyển bệnh nhân lên đó.
• Việc di chuyển lên và xuống cáng cần được thực hiện từ từ với bệnh nhân hoàn toàn thụ 

động, duy trìngẩng đầu lên Chức vụ.
• Trước khi chuyển bệnh nhân lên giường, hãy nâng đầu giường lên từ 30 ° đến 45 °.

• Khuyên bệnh nhân nằm yên trên giường, ở tư thế ngồi hoặc bán tính, đặc biệt là trong vài giờ 
đầu.
• Duy trì quan sát chặt chẽ ít nhất 12 giờ sau khi làm tủy đồ.
• Thu hút sự hợp tác của khách thăm khám trong việc giữ cho bệnh nhân yên lặng và ởngẩng đầu lên vị trí, đặc biệt là trong vài giờ 

đầu tiên.
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• Khuyến khích uống nước. Ăn kiêng như dung nạp.
• Nếu buồn nôn hoặc nôn , không sử dụng thuốc chống buồn nôn phenothiazine. Tình trạng 

buồn nôn và nôn liên tục sẽ khiến cơ thể bị mất nước. Do đó, nên xem xét ngay việc thay thế 
bằng dịch truyền tĩnh mạch.

Phương pháp thủ tục thay thế
• Các bằng chứng gần đây với chất cản quang không ion, hòa tan trong nước cho thấy rằng việc duy 

trì bệnh nhân sau phẫu thuật ở tư thế thẳng đứng (qua xe lăn hoặc xe đạp) có thể giúp giảm thiểu 
các tác dụng phụ. Tư thế thẳng đứng có thể giúp trì hoãn sự phân tán lên trên của môi trường và 
tối đa hóa sự hấp thụ màng nhện tủy sống.

PHẦN II
DƯỢC LÂM SÀNG — Nội mạch

Sau khi tiêm nội mạch, iohexol được phân phối trong khoang dịch ngoại bào và được bài tiết dưới dạng 
không đổi qua quá trình lọc ở cầu thận. Nó sẽ làm rõ các mạch đó trong đường đi của môi trường cản 
quang cho phép hình ảnh chụp X quang của các cấu trúc bên trong cho đến khi xảy ra hiện tượng pha 
loãng đáng kể.
Khoảng 90% trở lên của liều tiêm được thải trừ trong vòng 24 giờ đầu tiên, với nồng độ đỉnh trong 
nước tiểu xảy ra trong giờ đầu tiên sau khi dùng. Nồng độ iohexol trong huyết tương và nước tiểu 
cho thấy sự thanh thải iohexol trong cơ thể chủ yếu là do sự thanh thải của thận. Việc tăng liều từ 
500 mgI / kg lên 1500 mgI / kg không làm thay đổi đáng kể độ thanh thải của thuốc. Các giá trị 
dược động học sau đây được quan sát thấy sau khi tiêm tĩnh mạch iohexol (từ 500 mgI / kg đến 
1500 mgI / kg) cho 16 đối tượng người lớn: độ thanh thải của thận — 120 (86-162) mL / phút; tổng 
thanh thải cơ thể — 131 (98-165) mL / phút; và thể tích phân phối — 165 (108-219) mL / kg.

Quá trình tích lũy ở thận diễn ra nhanh đến mức có thể bắt đầu giai đoạn tối đa hóa các đoạn thận 
sớm nhất là 1 phút sau khi tiêm tĩnh mạch. Hình ảnh niệu đạo trở nên rõ ràng trong khoảng 1 đến 3 
phút với độ tương phản tối ưu xảy ra trong khoảng từ 5 đến 15 phút. Trong tình trạng bệnh thận 
hư, đặc biệt là khi khả năng bài tiết đã bị thay đổi, tốc độ bài tiết có thể thay đổi không thể đoán 
trước, và việc mở thuốc có thể bị chậm lại sau khi tiêm. Suy thận nặng có thể dẫn đến thiếu hệ 
thống thu nhận chẩn đoán và tùy thuộc vào mức độ suy thận, nồng độ iohexol trong huyết tương 
kéo dài có thể được dự đoán trước. Ở những bệnh nhân này, cũng như ở trẻ sơ sinh có thận chưa 
trưởng thành, đường bài tiết qua túi mật và vào ruột non có thể tăng lên.

Iohexol có ái lực thấp với huyết thanh hoặc protein huyết tương và liên kết kém với albumin huyết 
thanh.
Không xảy ra quá trình trao đổi chất, khử khử hoặc biến đổi sinh học đáng kể.
OMNIPAQUE có thể vượt qua hàng rào nhau thai ở người bằng cách khuếch tán đơn giản. Người ta không 
biết iohexol được bài tiết qua sữa mẹ ở mức độ nào.
Các nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng iohexol không vượt qua hàng rào máu não còn nguyên 
vẹn ở bất kỳ mức độ đáng kể nào sau khi sử dụng nội mạch.
OMNIPAQUE nâng cao khả năng chụp ảnh chụp cắt lớp vi tính thông qua việc nâng cao hiệu quả 
chụp ảnh phóng xạ. Mức độ tăng mật độ liên quan trực tiếp đến hàm lượng iốt trong một liều 
dùng; nồng độ iốt cao nhất trong máu xảy ra ngay sau khi tiêm tĩnh mạch nhanh. Nồng độ trong 
máu giảm nhanh chóng trong vòng 5 đến 10 phút và thời gian bán hủy của ngăn mạch khoảng 20 
phút. Điều này có thể được giải thích bởi sự pha loãng trong mạch và
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các ngăn chứa chất lỏng ngoài mạch gây giảm nồng độ huyết tương ban đầu. Sự cân 
bằng với các ngăn ngoại bào đạt được trong khoảng mười phút; sau đó, sự sụt giảm trở 
thành cấp số nhân.
Dược động học của iohexol ở cả mô bình thường và mô bất thường đã được chứng minh là có thể thay 
đổi. Tăng cường độ tương phản dường như đạt hiệu quả cao nhất ngay sau khi sử dụng bolus (15 giây 
đến 120 giây). Do đó, sự tăng cường lớn nhất có thể được phát hiện bằng một loạt các lần quét từ hai 
đến ba giây liên tiếp được thực hiện trong vòng 30 đến 90 giây sau khi tiêm (tức là hình ảnh chụp cắt lớp 
vi tính động). Việc sử dụng kỹ thuật quét liên tục (tức là quét CT động) có thể cải thiện việc nâng cao và 
đánh giá chẩn đoán khối u và các tổn thương khác như áp xe, đôi khi phát hiện ra bệnh không nghi ngờ 
hoặc mở rộng hơn. Ví dụ, một u nang có thể được phân biệt với một tổn thương rắn mạch máu khi so 
sánh giữa chụp cắt lớp kiểm soát và tăng cường; khối lượng không sử dụng cho thấy sự hấp thụ tia X 
không thay đổi (số CT). Tổn thương mạch máu được đặc trưng bởi sự gia tăng số lượng CT trong vài phút 
sau khi tiêm một liều thuốc cản quang nội mạch; nó có thể là mô ác tính, lành tính hoặc bình thường, 
nhưng có thể không phải là u nang, tụ máu hoặc tổn thương không phải mạch máu khác.

Bởi vì việc quét không cản quang có thể cung cấp thông tin chẩn đoán đầy đủ ở từng bệnh 
nhân, nên quyết định sử dụng tăng cường chất cản quang, có thể liên quan đến nguy cơ và 
tăng phơi nhiễm bức xạ, phải dựa trên đánh giá cẩn thận về các kết quả lâm sàng, X quang 
và CT không cản quang.

KẾ HOẠCH CT CỦA TRƯỞNG
Ngược lại, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính đầu được nâng cao, OMNIPAQUE không tích 
tụ trong mô não bình thường do sự hiện diện của hàng rào máu não bình thường. Sự 
gia tăng hấp thu xray ở não bình thường là do sự hiện diện của chất cản quang trong 
máu. Sự phá vỡ hàng rào máu não như xảy ra trong các khối u ác tính của não cho 
phép tích tụ chất cản quang trong mô kẽ của khối u. Mô não bình thường liền kề 
không chứa chất cản quang.
Tăng cường độ tương phản tối đa trong mô thường xuyên xảy ra sau khi đạt đến nồng độ iốt trong máu cao 
nhất. Có thể xảy ra độ trễ trong việc tăng cường độ tương phản tối đa. Hình ảnh tăng cường độ tương phản 
chẩn đoán của não đã thu được trong vòng 1 giờ sau khi tiêm tĩnh mạch. Sự chậm trễ này cho thấy rằng việc 
tăng cường độ tương phản trên ảnh chụp X quang ít nhất một phần phụ thuộc vào sự tích tụ của môi trường 
chứa iốt bên trong tổn thương và bên ngoài vùng máu, mặc dù cơ chế xảy ra điều này không rõ ràng. Việc tăng 
cường chụp ảnh X quang đối với các tổn thương không phải ung thư, chẳng hạn như dị dạng động mạch và 
chứng phình động mạch, có lẽ phụ thuộc vào hàm lượng iốt trong máu lưu thông.

Ở những bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ hàng rào máu não bị phá vỡ, việc sử dụng bất kỳ phương tiện cản 
quang chụp ảnh bức xạ nào phải được đánh giá trên cơ sở rủi ro và lợi ích của từng cá nhân. Tuy nhiên, so 
với môi trường ion, môi trường không ion ít độc hơn đối với hệ thần kinh trung ương.

KẾ HOẠCH CT CỦA CƠ THỂ
Trái ngược với hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cơ thể được nâng cao (mô phi thần kinh), OMNIPAQUE 
khuếch tán nhanh chóng từ mạch máu vào không gian ngoài mạch. Sự gia tăng hấp thụ tia X liên quan 
đến lưu lượng máu, nồng độ của môi trường cản quang và sự chiết xuất của môi trường cản quang bởi 
mô kẽ của khối u vì không tồn tại rào cản. Do đó, sự tăng cường chất cản quang là do sự khác biệt 
tương đối về sự khuếch tán ngoài mạch giữa mô bình thường và mô bất thường, hoàn toàn khác với 
mô trong não.
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CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG,
TỔNG QUÁT — Nội mạch

OMNIPAQUE 350 được chỉ định ở người lớn để chụp mạch máu (chụp não thất, chụp động mạch vành 
chọn lọc), chụp động mạch chủ bao gồm các nghiên cứu về gốc động mạch chủ, cung động mạch chủ, 
động mạch chủ đi lên, động mạch chủ bụng và các nhánh của nó, tăng cường độ tương phản để chụp 
cắt lớp vi tính đầu và thân, chụp mạch kỹ thuật số trừ tĩnh mạch của đầu, cổ, bụng, thận và mạch ngoại 
vi, chụp động mạch ngoại vi, và chụp niệu đồ bài tiết.
OMNIPAQUE 350 được chỉ định ở trẻ em để chụp động mạch chủ (chụp tâm thất, chụp động mạch phổi 
và chụp tĩnh mạch; nghiên cứu về động mạch phụ và động mạch chủ, bao gồm gốc động mạch chủ, 
cung động mạch chủ, động mạch chủ lên và xuống).
OMNIPAQUE 300 được chỉ định ở người lớn để chụp động mạch chủ bao gồm các nghiên cứu về vòm 
động mạch chủ, động mạch chủ bụng và các nhánh của nó, tăng cường độ tương phản để chụp cắt lớp vi 
tính đầu và cơ thể, chụp động mạch não, chụp tĩnh mạch ngoại vi (phlebography) và chụp niệu đồ bài tiết.

OMNIPAQUE 300 được chỉ định ở trẻ em để chụp mạch máu (chụp não thất), chụp niệu 
đồ bài tiết và tăng cường độ tương phản cho chụp cắt lớp vi tính đầu.
OMNIPAQUE 240 được chỉ định ở người lớn để tăng cường độ tương phản cho chụp cắt lớp vi 
tính đầu và chụp tĩnh mạch ngoại vi (phlebography).
OMNIPAQUE 140 được chỉ định ở người lớn để chụp cắt lớp vi tính kỹ thuật số nội động mạch 
vùng đầu, cổ, bụng, thận và mạch ngoại vi.
OMNIPAQUE 240 được chỉ định ở trẻ em để tăng cường độ tương phản cho hình ảnh chụp cắt lớp 
vi tính đầu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
OMNIPAQUE không nên dùng cho bệnh nhân quá mẫn với iohexol.

CẢNH BÁO — Chung
Môi trường cản quang không chứa i-ốt ức chế đông máu,trong ống nghiệm, ít hơn phương tiện 
tương phản ion. Đông máu đã được báo cáo khi máu vẫn tiếp xúc với ống tiêm có chứa chất cản 
quang không ion.
Các biến cố huyết khối tắc mạch nghiêm trọng, hiếm khi gây tử vong, gây nhồi máu cơ tim 
và đột quỵ đã được báo cáo trong quá trình chụp mạch với cả phương tiện cản quang ion 
và không ion. Do đó, kỹ thuật điều trị nội mạch tỉ mỉ là cần thiết, đặc biệt trong các thủ 
thuật chụp mạch, để giảm thiểu các biến cố huyết khối tắc mạch. Nhiều yếu tố, bao gồm 
thời gian của thủ thuật, vật liệu ống thông và ống tiêm, tình trạng bệnh tiềm ẩn và các loại 
thuốc dùng đồng thời, có thể góp phần vào sự phát triển của các biến cố huyết khối tắc 
mạch. Vì những lý do này, các kỹ thuật chụp mạch tỉ mỉ được khuyến khích bao gồm chú ý 
chặt chẽ đến thao tác ống dẫn và ống thông, sử dụng hệ thống ống góp và / hoặc nút 
chặn ba chiều, rửa ống thông thường xuyên bằng dung dịch muối gan hóa và giảm thiểu 
thời gian của thủ thuật.trong ống nghiệmsự đông tụ.

OMNIPAQUE nên được sử dụng hết sức thận trọng ở những bệnh nhân có rối loạn chức năng nghiêm trọng 
của gan và thận, nhiễm độc giáp nặng hoặc bệnh u tủy xương. Bệnh nhân tiểu đường có mức creatinine 
huyết thanh trên 3 mg / dL không nên đi khám trừ khi những lợi ích có thể có của
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kiểm tra rõ ràng vượt trội hơn rủi ro bổ sung. OMNIPAQUE không được khuyến cáo sử dụng cho bệnh 
nhân vô niệu.
Thuốc cản quang mảng bám phóng xạ có khả năng gây nguy hiểm ở bệnh nhân đa u tủy hoặc 
bệnh paraprotein máu khác, đặc biệt ở những bệnh nhân vô niệu kháng trị. Mặc dù cả chất cản 
quang và sự mất nước đều không được chứng minh là nguyên nhân gây vô niệu trong u tủy, 
nhưng người ta đã suy đoán rằng sự kết hợp của cả hai có thể là yếu tố gây bệnh. Nguy cơ ở 
bệnh nhân u tủy không phải là chống chỉ định; tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa đặc biệt 
là cần thiết. Việc mất nước một phần trong quá trình chuẩn bị cho những bệnh nhân này trước 
khi tiêm không được khuyến cáo vì điều này có thể khiến bệnh nhân bị kết tủa protein u tủy 
trong ống thận. Không có hình thức điều trị nào, kể cả lọc máu, có thể đảo ngược tác dụng. U 
tủy, xảy ra phổ biến nhất ở những người trên 40 tuổi,

Môi trường tương phản ion, khi được tiêm vào tĩnh mạch hoặc trong động mạch, có thể thúc đẩy quá trình hình liềm ở 
những người đồng hợp tử mắc bệnh hồng cầu hình liềm.
Việc sử dụng các vật liệu tạo mảng bám phóng xạ cho những bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ mắc 
bệnh u pheochromocytoma nên được thực hiện hết sức thận trọng. Nếu, theo ý kiến   của bác sĩ, các lợi 
ích có thể có của các thủ tục đó lớn hơn các rủi ro đã được xem xét, thì các thủ thuật có thể được thực 
hiện; tuy nhiên, lượng môi trường phóng xạ được tiêm vào phải được giữ ở mức tối thiểu tuyệt đối. 
Huyết áp của bệnh nhân phải được đánh giá trong suốt quá trình và các biện pháp điều trị cơn tăng 
huyết áp phải luôn sẵn sàng.
Các báo cáo về cơn bão giáp sau khi sử dụng phương tiện cản quang phóng xạ i-ốt ở bệnh nhân cường 
giáp hoặc có nhân giáp hoạt động tự động cho thấy rằng nguy cơ bổ sung này được đánh giá ở những 
bệnh nhân này trước khi sử dụng bất kỳ phương tiện cản quang nào.
Các phản ứng có hại trên da nghiêm trọng:Các phản ứng có hại trên da nghiêm trọng (SCAR) có thể 
phát triển từ 1 giờ đến vài tuần sau khi dùng thuốc cản quang nội mạch. Những phản ứng này bao 
gồm hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc (SJS / TEN), mụn mủ ngoại ban tổng 
quát cấp tính (AGEP) và phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân 
(DRESS). Mức độ nghiêm trọng của phản ứng có thể tăng lên và thời gian khởi phát có thể giảm khi sử 
dụng lặp lại chất cản quang; thuốc dự phòng có thể không ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các phản ứng 
có hại trên da nghiêm trọng. Tránh dùng Omnipaque cho bệnh nhân có tiền sử phản ứng có hại trên 
da nghiêm trọng với Omnipaque. Thận trọng khi chụp niệu đồ ở những bệnh nhân bị suy giảm chức 
năng thận nghiêm trọng và những bệnh nhân bị bệnh gan và thận kết hợp.

THẬN TRỌNG — Chung
Các quy trình chẩn đoán liên quan đến việc sử dụng các tác nhân chẩn đoán mảng bám phóng xạ phải 
được thực hiện dưới sự chỉ đạo của nhân viên được đào tạo tiên quyết và có kiến   thức kỹ lưỡng về quy 
trình cụ thể sẽ được thực hiện. Cần có các phương tiện thích hợp để đối phó với bất kỳ biến chứng nào 
của thủ thuật, cũng như để cấp cứu các phản ứng nghiêm trọng với chính chất cản quang. Sau khi sử 
dụng đường tiêm của tác nhân gây đục phóng xạ, nhân viên có thẩm quyền và các phương tiện cấp cứu 
phải có mặt ít nhất 30 đến 60 phút kể từ khi các phản ứng chậm nghiêm trọng xảy ra (xem TÁC DỤNG 
KHÔNG MONG MUỐN: Nội mạch — Tổng quát).

Mất nước trong quá trình chuẩn bị là nguy hiểm và có thể góp phần gây suy thận cấp ở bệnh nhân mắc bệnh 
mạch máu nặng, bệnh nhân tiểu đường và bệnh nhân không mắc bệnh tiểu đường nhạy cảm (thường là 
người già có bệnh thận từ trước), trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mất nước ở những bệnh nhân này
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dường như được tăng cường bởi tác dụng lợi tiểu thẩm thấu của các tác nhân tiết niệu. Người ta tin rằng 
hạn chế dịch qua đêm trước khi chụp niệu đồ bài tiết nói chung không cung cấp hình ảnh tốt hơn ở bệnh 
nhân bình thường.Bệnh nhân cần được cung cấp đủ nước trước và sau khi sử dụng bất kỳ phương tiện 
cản quang nào, kể cả iohexol.
Suy thận cấp đã được báo cáo ở bệnh nhân đái tháo đường có bệnh thận do đái tháo đường và ở 
những bệnh nhân không đái tháo đường nhạy cảm (thường là người già có bệnh thận từ trước) 
sau khi chụp niệu đồ. Do đó, cần cân nhắc cẩn thận các nguy cơ tiềm ẩn trước khi thực hiện thủ 
thuật chụp X quang ở những bệnh nhân này.
Ngay sau khi phẫu thuật, nên thận trọng khi sử dụng phương pháp chụp niệu đồ bài tiết cho những 
người ghép thận.
Luôn luôn phải xem xét khả năng xảy ra phản ứng, bao gồm phản ứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, tử 
vong, phản vệ hoặc phản ứng tim mạch (xem PHẢN ỨNG NGOẠI Ý: Nội mạch — Tổng quát). Điều quan 
trọng nhất là phải lên kế hoạch cẩn thận trước một quá trình hành động để xử lý ngay lập tức các phản ứng 
nghiêm trọng, đồng thời sẵn sàng cung cấp nhân sự thích hợp và đầy đủ trong trường hợp có bất kỳ phản 
ứng nào.
Luôn luôn phải xem xét khả năng xảy ra phản ứng đặc trưng ở những bệnh nhân mẫn cảm (xem 
PHẢN ỨNG NGOẠI Ý: Nội mạch — Tổng quát). Dân số nhạy cảm bao gồm nhưng không giới hạn ở 
những bệnh nhân có tiền sử phản ứng trước đó với môi trường cản quang, những bệnh nhân đã 
biết nhạy cảm với iốt và những bệnh nhân đã biết quá mẫn trên lâm sàng: hen phế quản, sốt cỏ khô 
và dị ứng thực phẩm .
Sự xuất hiện của các phản ứng đặc trưng nghiêm trọng đã thúc đẩy việc sử dụng một số phương pháp 
bắt đầu. Tuy nhiên, không thể dựa vào pretesting để dự đoán các phản ứng nghiêm trọng và bản thân 
nó có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Người ta gợi ý rằng một bệnh sử kỹ lưỡng nhấn mạnh về dị 
ứng và quá mẫn, trước khi tiêm bất kỳ phương tiện tương phản nào, có thể chính xác hơn so với việc dự 
đoán các phản ứng có hại tiềm ẩn.
Tiền sử dị ứng hoặc quá mẫn cảm không tự ý chống chỉ định sử dụng chất cản quang khi được cho là cần 
thiết cho quy trình chẩn đoán, nhưng cần thận trọng (xem TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Nội mạch — 
Tổng quát). Việc điều trị trước bằng thuốc kháng histamine hoặc corticosteroid để tránh hoặc giảm thiểu các 
phản ứng dị ứng có thể xảy ra ở những bệnh nhân này nên được cân nhắc và sử dụng các ống tiêm riêng biệt. 
Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng việc xử lý trước như vậy không ngăn chặn các phản ứng nghiêm trọng đe dọa 
tính mạng, nhưng có thể làm giảm cả tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của chúng.

Mặc dù độ thẩm thấu của OMNIPAQUE thấp so với các chất tạo ion diatrizoate hoặc 
iothalamate có nồng độ iốt tương đương, nhưng khả năng tăng tải trọng thẩm thấu 
tuần hoàn ở bệnh nhân suy tim sung huyết cần thận trọng khi tiêm. Những bệnh 
nhân này nên được theo dõi trong vài giờ sau thủ thuật để phát hiện các rối loạn 
huyết động chậm.
Gây mê toàn thân có thể được chỉ định khi thực hiện một số thủ thuật ở một số bệnh nhân trưởng thành 
được chọn; tuy nhiên, một tỷ lệ cao hơn các phản ứng có hại đã được báo cáo ở những bệnh nhân này, và 
có thể là do bệnh nhân không có khả năng xác định các triệu chứng không bình thường hoặc do tác dụng 
hạ huyết áp của thuốc gây mê có thể làm giảm cung lượng tim và tăng thời gian tiếp xúc với chất cản 
quang.
Nên tránh chụp mạch bất cứ khi nào có thể ở những bệnh nhân có homocystin niệu, vì 
nguy cơ gây huyết khối và tắc mạch.
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Trong các thủ thuật chụp mạch, cần lưu ý khả năng bong ra các mảng hoặc làm hỏng 
hoặc thủng thành mạch trong quá trình thao tác với ống thông và tiêm chất cản 
quang. Nên tiêm thử để đảm bảo đặt ống thông thích hợp.
Chụp động mạch vành chọn lọc chỉ nên được thực hiện ở những bệnh nhân mà lợi ích mong 
đợi cao hơn nguy cơ tiềm ẩn. Những rủi ro cố hữu của chụp mạch máu ở bệnh nhân khí phế 
thũng mãn tính phải được cân nhắc với sự cần thiết phải thực hiện thủ thuật này.

Khi OMNIPAQUE được tiêm bằng ống tiêm nhựa dùng một lần, môi trường tương phản 
phải được rút vào ống tiêm và sử dụng ngay lập tức.
Nếu sử dụng thiết bị không dùng một lần, cần cẩn thận để tránh nhiễm bẩn còn 
sót lại bởi các dấu vết của chất tẩy rửa.
Các sản phẩm dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt thường để tìm các chất dạng hạt và sự 
đổi màu trước khi sử dụng. Nếu có chất dạng hạt hoặc sự đổi màu, không sử dụng.

Thông tin cho bệnh nhân
Bệnh nhân đang sử dụng các chất chẩn đoán mảng bám phóng xạ dạng tiêm nên được hướng 
dẫn: 1. Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn đang mang thai (xem DƯỢC LÂM SÀNG — Nội 
mạch).
2. Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn bị tiểu đường hoặc nếu bạn bị đa u tủy, u 

pheochromocytoma, bệnh hồng cầu hình liềm đồng hợp tử, hoặc rối loạn tuyến giáp đã biết 
(xem CẢNH BÁO).

3. Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc, thức ăn nào, hoặc nếu bạn có bất kỳ phản ứng nào với những 

lần tiêm thuốc nhuộm trước đây được sử dụng cho các thủ thuật chụp X-quang (xem THẬN TRỌNG — Chung).

4. Thông báo cho bác sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào khác mà bạn hiện đang sử dụng, kể cả thuốc 
không kê đơn, trước khi bạn được sử dụng loại thuốc này.

5. Khuyên bệnh nhân thông báo cho bác sĩ của họ nếu họ phát ban sau khi dùng 
Omnipaque.

Tương tác thuốc / thử nghiệm trong phòng thí nghiệm

Nếu các chất đồng vị có chứa i-ốt được sử dụng để chẩn đoán bệnh tuyến giáp, khả năng liên 
kết i-ốt của mô tuyến giáp có thể giảm đến 2 tuần sau khi dùng chất cản quang. Các xét 
nghiệm chức năng tuyến giáp không phụ thuộc vào ước tính iốt, ví dụ: T3

sự hấp thụ nhựa hoặc xét nghiệm thyroxine trực tiếp, không bị ảnh hưởng.

Nhiều chất cản quang không tương thích với nhautrong ống nghiệmvới một số loại thuốc kháng histamine 
và nhiều loại thuốc khác; do đó, không nên trộn lẫn các loại dược phẩm khác với chất cản quang.

Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản
Không có nghiên cứu dài hạn nào trên động vật được thực hiện để đánh giá khả năng gây ung thư, khả năng gây đột biến 

hoặc liệu OMNIPAQUE có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hay phụ nữ hay không.

Mang thai loại B
Các nghiên cứu về khả năng sinh sản đã được thực hiện trên chuột và thỏ với liều lượng gấp 100 lần so với liều khuyến cáo 
của con người. Không có bằng chứng về khả năng sinh sản bị suy giảm hoặc gây hại cho thai nhi đã được chứng minh do 
OMNIPAQUE. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào ở phụ nữ mang thai. Vì các nghiên cứu về sinh sản trên động vật không 
phải lúc nào cũng dự đoán được phản ứng của con người, thuốc này chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai khi thực 
sự cần thiết.
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Các bà mẹ cho con bú
Người ta không biết iohexol được bài tiết qua sữa mẹ ở mức độ nào. Tuy nhiên, nhiều chất 
cản quang dạng tiêm được bài tiết dưới dạng không đổi trong sữa mẹ. Mặc dù người ta chưa 
xác định được rằng các phản ứng có hại nghiêm trọng xảy ra ở trẻ bú mẹ, cần thận trọng khi 
dùng thuốc cản quang nội mạch cho phụ nữ đang cho con bú. Có thể thay thế bú bình cho bú 
sữa mẹ trong 24 giờ sau khi dùng OMNIPAQUE.

Sử dụng cho trẻ em

Bệnh nhân nhi có nguy cơ cao gặp các tác dụng ngoại ý khi dùng thuốc cản quang có thể bao 
gồm bệnh nhân hen suyễn, nhạy cảm với thuốc và / hoặc chất gây dị ứng, suy tim sung 
huyết, creatinine huyết thanh lớn hơn 1,5 mg / dL hoặc trẻ dưới 12 tháng tuổi.

PHẢN ỨNG NGOẠI LỆ: Nội mạch — Chung
Các phản ứng có hại sau khi sử dụng OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 
và OMNIPAQUE 350 thường ở mức độ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, các phản ứng nghiêm 
trọng, đe dọa tính mạng và tử vong, chủ yếu có nguồn gốc tim mạch, có liên quan đến việc 
sử dụng các chất cản quang có chứa i-ốt, bao gồm OMNIPAQUE. Việc tiêm chất cản quang 
thường đi kèm với cảm giác ấm và đau, đặc biệt là trong chụp mạch ngoại vi; Đau và ấm ít 
thường xuyên hơn và ít nghiêm trọng hơn với OMNIPAQUE so với nhiều phương tiện tương 
phản.
Hệ tim mạch:Rối loạn nhịp tim bao gồm PVC và PAC (2%), đau thắt ngực / đau ngực (1%), và hạ huyết áp 
(0,7%). Những người khác bao gồm suy tim, không tâm thu, nhịp tim chậm, nhịp tim nhanh và phản ứng 
rối loạn vận mạch được báo cáo với tỷ lệ cá nhân là 0,3% hoặc ít hơn. Trong các thử nghiệm lâm sàng có 
đối chứng với 1485 bệnh nhân, một ca tử vong đã xảy ra. Mối quan hệ nhân quả giữa cái chết này và 
iohexol vẫn chưa được thiết lập.
Hệ thần kinh:Chóng mặt (bao gồm chóng mặt và hoa mắt) (0,5%), đau (3%), bất thường về thị lực 
(bao gồm mờ mắt và chứng photomas) (2%), nhức đầu (2%) và chán ghét vị giác (1%). Những 
người khác bao gồm lo lắng, sốt, rối loạn chức năng vận động và lời nói, co giật, dị cảm, buồn ngủ, 
cứng cổ, liệt nửa người, ngất, rùng mình, cơn thiếu máu não thoáng qua, nhồi máu não và rung 
giật nhãn cầu đã được báo cáo, với tỷ lệ mắc bệnh riêng lẻ là 0,3% hoặc ít hơn. Hệ hô hấp:Khó thở, 
viêm mũi, ho và viêm thanh quản, với tỷ lệ mắc bệnh riêng lẻ từ 0,2% trở xuống.

Hệ tiêu hóa:Buồn nôn (2%) và nôn (0,7%). Những người khác bao gồm tiêu chảy, khó tiêu, 
chuột rút và khô miệng đã được báo cáo, với tỷ lệ cá nhân ít hơn 0,1%. Da và các phần 
phụ:Mày đay (0,3%), ban xuất huyết (0,1%), áp xe (0,1%), và ngứa (0,1%). Các phản ứng 
bất lợi riêng lẻ xảy ra ở mức độ lớn hơn đáng kể đối với một quy trình cụ thể được liệt kê 
theo chỉ dẫn đó.

Khoa nhi
Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với 391 bệnh nhân chụp mạch máu trẻ em, chụp cắt 
lớp vi tính niệu và chụp cắt lớp vi tính tăng cường cản quang, các phản ứng có hại sau khi sử dụng 
OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 và OMNIPAQUE 350 thường ít xảy ra hơn so với người lớn.
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Hệ tim mạch:Nhịp nhanh thất (0,5%), block tim 2: 1 (0,5%), tăng huyết áp (0,3%), và 
thiếu máu (0,3%).
Hệ thần kinh:Đau (0,8%), sốt (0,5%), bất thường về vị giác (0,5%), và co giật (0,3%). 
Hệ hô hấp:Tắc nghẽn (0,3%) và ngừng thở (0,3%).
Hệ tiêu hóa:Buồn nôn (1%), hạ đường huyết (0,3%) và nôn (2%). Da và các 
phần phụ:Phát ban (0,3%).

Phản ứng có hại chung đối với phương tiện tương phản
Các bác sĩ nên cảnh giác về sự xuất hiện của các tác dụng phụ ngoài những điều đã thảo 
luận ở trên.
Các phản ứng sau đây đã được báo cáo sau khi sử dụng các phương tiện cản quang có i-ốt nội 
mạch khác, và hiếm khi với iohexol.Phản ứng do kỹ thuật:tụ máu và bầm tím.Phản ứng huyết động:
chuột rút tĩnh mạch và viêm tắc tĩnh mạch sau khi tiêm tĩnh mạch.Phản ứng tim mạch:hiếm trường 
hợp rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh phản xạ, đau ngực, tím tái, tăng huyết áp, hạ huyết áp, giãn 
mạch ngoại vi, sốc, ngừng tim. Phản ứng nội tiết:Các xét nghiệm chức năng tuyến giáp cho thấy 
suy giáp hoặc ức chế tuyến giáp thoáng qua đã được báo cáo không phổ biến sau khi sử dụng 
phương tiện tương phản có i-ốt cho bệnh nhân người lớn và trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Một số bệnh 
nhân đã được điều trị suy giáp. Rối loạn da và mô dưới da:Các phản ứng từ nhẹ (phát ban, ban đỏ, 
ngứa, mày đay, đổi màu da) đến nặng: hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc 
(SJS / TEN), mụn mủ ngoại ban tổng quát cấp tính (AGEP) và phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái 
toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS ).Phản ứng thận:thỉnh thoảng, protein niệu thoáng qua, 
và hiếm khi là thiểu niệu hoặc vô niệu.Phản ứng dị ứng:các cơn hen, các triệu chứng ở mũi và kết 
mạc, các phản ứng ngoài da như nổi mày đay có hoặc không kèm theo ngứa, cũng như phát ban 
đa dạng, hắt hơi và chảy nước mắt và hiếm khi là phản ứng phản vệ. Các trường hợp tử vong hiếm 
gặp đã xảy ra, do nguyên nhân này hoặc không rõ nguyên nhân.Các dấu hiệu và triệu chứng liên 
quan đến hệ hô hấp:phù phổi hoặc phù thanh quản, co thắt phế quản, khó thở;hoặc đối với hệ 
thần kinh: bồn chồn, run, co giật.Các phản ứng khác:đỏ bừng, đau, ấm, vị kim loại, buồn nôn, nôn, 
lo lắng, nhức đầu, lú lẫn, xanh xao, suy nhược, đổ mồ hôi, các vùng phù nề cục bộ, đặc biệt là chuột 
rút ở mặt, giảm bạch cầu và chóng mặt. Hiếm khi có thể xảy ra cơn đau tức thời hoặc chậm, đôi khi 
kèm theo tăng oxy máu. Thông thường, “bệnh i-ốt” (sưng tuyến nước bọt) từ các hợp chất hữu cơ 
có chứa i-ốt xuất hiện hai ngày sau khi tiếp xúc và giảm dần vào ngày thứ sáu.

Nói chung, các phản ứng được biết là xảy ra khi sử dụng đường tiêm các chất cản quang có i-ốt có thể 
xảy ra với bất kỳ tác nhân không ion nào. Khoảng 95 phần trăm các phản ứng có hại đi kèm với việc sử 
dụng các chất cản quang hòa tan trong nước được truyền nội mạch ở mức độ nhẹ đến trung bình. Tuy 
nhiên, các phản ứng phản vệ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, hầu hết có nguồn gốc tim mạch, đã xảy 
ra. Tỷ lệ tử vong được báo cáo nằm trong khoảng từ 6,6 trên 1 triệu (0,00066 phần trăm) đến 1 phần 
10.000 (0,01 phần trăm). Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra khi tiêm hoặc 5 đến 10 phút sau đó; đặc 
điểm chính là ngừng tim với bệnh tim mạch là yếu tố làm nặng thêm chính. Các báo cáo riêng biệt về tụt 
huyết áp và sốc được tìm thấy trong y văn. Tỷ lệ sốc được ước tính là 1 trong số 20.000 (0,005 phần trăm) 
bệnh nhân.
Các phản ứng có hại đối với phương tiện tương phản dạng tiêm được chia thành hai loại: phản ứng độc hóa học và 
phản ứng đặc trưng.
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Các phản ứng độc hóa học là kết quả của các đặc tính hóa lý của chất cản quang, liều lượng và tốc độ 
tiêm. Tất cả các rối loạn huyết động và chấn thương các cơ quan hoặc mạch được tưới máu bởi môi 
trường cản quang đều được đưa vào loại này.
Phản ứng thứ tự bao gồm tất cả các phản ứng khác. Chúng xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân 
từ 20 đến 40 tuổi. Các phản ứng không đồng bộ có thể có hoặc không phụ thuộc vào lượng liều được 
tiêm, tốc độ tiêm và quy trình chụp ảnh phóng xạ. Phản ứng thứ tự được chia thành các phản ứng nhỏ, 
trung gian và nghiêm trọng. Các phản ứng nhỏ là tự giới hạn và trong thời gian ngắn; các phản ứng 
nghiêm trọng đe dọa tính mạng và việc điều trị là khẩn cấp và bắt buộc.
Tỷ lệ phản ứng có hại của thuốc cản quang được báo cáo ở những bệnh nhân có tiền sử dị ứng cao gấp 
đôi so với dân số chung. Những bệnh nhân có tiền sử phản ứng trước đây với môi trường cản quang dễ 
mắc hơn những bệnh nhân khác gấp ba lần. Tuy nhiên, độ nhạy với môi trường tương phản dường như 
không tăng lên khi kiểm tra nhiều lần.
Hầu hết các phản ứng có hại đối với phương tiện tiêm cản quang xuất hiện trong vòng 1 đến 3 phút sau khi bắt đầu 
tiêm, nhưng các phản ứng chậm có thể xảy ra.
Bất kể chất cản quang được sử dụng là gì, tỷ lệ ước tính tổng thể của các phản ứng có hại 
nghiêm trọng khi chụp mạch máu não cao hơn so với các thủ thuật khác. Mất bù tim, loạn 
nhịp tim nghiêm trọng, cơn đau thắt ngực, hoặc thiếu máu cục bộ cơ tim hoặc nhồi máu có 
thể xảy ra trong quá trình chụp mạch và chụp tâm thất trái. Các bất thường về điện tim và 
huyết động xảy ra với OMNIPAQUE ít hơn so với khi tiêm diatrizoate meglumine và diatrizoate 
natri.

QUÁ LIỀU LƯỢNG
Quá liều lượng có thể xảy ra. Các tác dụng phụ của việc dùng quá liều là đe dọa tính mạng và ảnh 
hưởng chủ yếu đến hệ thống phổi và tim mạch. Các triệu chứng bao gồm: tím tái, nhịp tim chậm, 
nhiễm toan, xuất huyết phổi, co giật, hôn mê và ngừng tim. Điều trị quá liều hướng tới việc hỗ trợ 
tất cả các chức năng quan trọng và tổ chức điều trị triệu chứng nhanh chóng.

LD tĩnh mạch50giá trị OMNIPAQUE (tính bằng gam iốt trên mỗi kg trọng lượng cơ thể) là 24,2 ở chuột 
nhắt và 15,0 ở chuột cống.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG - Chung
Như với tất cả các chất cản quang, nên sử dụng liều OMNIPAQUE thấp nhất cần thiết để có 
được hình ảnh đầy đủ. Liều thấp hơn có thể làm giảm khả năng xảy ra phản ứng phụ. Hầu hết 
các quy trình không yêu cầu sử dụng khối lượng tối đa hoặc nồng độ cao nhất của 
OMNIPAQUE. Sự kết hợp giữa thể tích và nồng độ OMNIPAQUE được sử dụng nên được cá 
nhân hóa cẩn thận, tính đến các yếu tố như tuổi tác, trọng lượng cơ thể, kích thước của mạch 
và tốc độ lưu lượng máu trong mạch. Cần xem xét các yếu tố khác như bệnh lý dự đoán, mức 
độ và mức độ mở kính, (các) cấu trúc hoặc khu vực cần kiểm tra, các quá trình bệnh ảnh hưởng 
đến bệnh nhân, thiết bị và kỹ thuật sẽ được sử dụng.

Kỹ thuật vô trùng phải được sử dụng trong tất cả các lần tiêm mạch máu có chất cản quang. Việc rút 
chất cản quang ra khỏi hộp chứa của chúng phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng với thiết bị vô 
trùng. Kỹ thuật vô trùng phải được sử dụng với bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào. Nếu sử dụng thiết bị 
không dùng một lần, cần cẩn thận để tránh nhiễm bẩn còn sót lại bởi các dấu vết của chất tẩy rửa.
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Có thể mong muốn rằng các dung dịch của chất chẩn đoán mảng bám phóng xạ được sử dụng ở nhiệt độ cơ thể 
khi tiêm.
Các sản phẩm dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt thường về chất dạng hạt và sự đổi màu trước khi sử 
dụng bất cứ khi nào dung dịch và thùng chứa cho phép. Dung dịch OMNIPAQUE chỉ nên được sử dụng nếu trong 
suốt và nằm trong phạm vi màu vàng nhạt đến không màu bình thường. Nếu có chất dạng hạt hoặc sự đổi màu, 
không sử dụng.

CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN
ANGIOCARDIOGRAPHY
Dược lý học — Thay đổi huyết động học
OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để chụp tim 
mạch (chụp não thất, tiêm rễ động mạch chủ và chụp động mạch vành chọn lọc).

OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ định ở trẻ em để chụp mạch máu (chụp 
tâm thất, chụp động mạch phổi, và chụp tĩnh mạch, và các nghiên cứu về động mạch phụ).

OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL được chỉ định ở trẻ em để 
chụp tim mạch (chụp não thất).
Sau khi tiêm cả tâm thất và mạch vành, giảm huyết áp tâm thu ít rõ rệt hơn và trở về 
giá trị ban đầu sớm hơn với OMNIPAQUE 350 so với khi tiêm diatrizoate meglumine và 
diatrizoate natri.
OMNIPAQUE 350 tạo ra sự kéo dài khoảng QT ít hơn so với khi tiêm 
meglumine diatrizoate và natri diatrizoate.
Ở trẻ em, sau khi tiêm tất cả các vị trí, đặc biệt là sau khi tiêm vào tâm thất và động 
mạch phổi, sự giảm áp lực nội mạch cả tâm thu và tâm trương ít rõ rệt hơn với 
OMNIPAQUE 350 so với khi tiêm diatrizoate meglumine và diatrizoate natri.

Ở trẻ em, OMNIPAQUE 350 tạo ra sự rút ngắn khoảng RR ít hơn đáng kể so với khi 
tiêm diatrizoate meglumine và natri diatrizoate.
Nếu các mũi tiêm lặp lại được thực hiện liên tiếp nhanh chóng, tất cả những thay đổi này có 
khả năng rõ ràng hơn. (Xem LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG.)

Các biện pháp phòng ngừa

Trong thời gian dùng OMNIPAQUE 350 liều lớn, cần theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn. 
Thận trọng khi sử dụng một lượng lớn cho bệnh nhân suy tim giai đoạn đầu vì có khả năng 
làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh đã có từ trước. Hạ huyết áp nên được điều chỉnh kịp thời 
vì nó có thể gây ra rối loạn nhịp tim nghiêm trọng.
Cần quan tâm đặc biệt đến liều lượng ở bệnh nhân suy thất phải, tăng áp động 
mạch phổi, hoặc giường mạch phổi nhiễm mỡ vì những thay đổi huyết động có 
thể xảy ra sau khi tiêm vào đường ra tim phải. (Xem THẬN TRỌNG — Chung.)

Bệnh nhân nhi có nguy cơ cao gặp các tác dụng ngoại ý khi dùng thuốc cản quang có thể bao 
gồm bệnh nhân hen suyễn, nhạy cảm với thuốc và / hoặc chất gây dị ứng, suy tim sung 
huyết, creatinine huyết thanh lớn hơn 1,5 mg / dL hoặc trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Phản ứng trái ngược
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Các phản ứng của hệ tim mạch trong chụp mạch bao gồm đau thắt ngực (8%), hạ huyết áp 
(2,5%), nhịp tim chậm (1,0%), và nhịp tim nhanh (1,0%). (Xem PHẢN ỨNG CÓ LỢI: Nội mạch 
— Chung.)

Liều lượng và Cách dùng
Liều lượng hoặc thể tích riêng lẻ được xác định bởi kích thước của cấu trúc có thể nhìn thấy 
được, mức độ pha loãng dự đoán và khả năng của bệnh van. Cân nặng là yếu tố cần cân nhắc 
ở người lớn, nhưng phải cân nhắc ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thể tích của mỗi lần tiêm riêng lẻ là 
một yếu tố quan trọng hơn so với tổng liều lượng được sử dụng. Khi tiêm từng thể tích lớn, 
như trong chụp não thất và chụp động mạch chủ, người ta đề nghị rằng nên để vài phút trôi 
qua giữa mỗi lần tiêm để cho phép lắng xuống các rối loạn huyết động có thể xảy ra. Thể tích 
tiêm một lần khuyến nghị của OMNIPAQUE 350 cho các thủ thuật chụp mạch ở người lớn và 
thể tích tiêm một lần khuyến nghị của OMNIPAQUE 350 và OMNIPAQUE 300 cho các thủ thuật 
chụp mạch ở trẻ em như sau:

Chụp não thất
Người lớn:Thể tích người lớn thông thường cho một lần tiêm là 40 mL với phạm vi từ 30 mL đến 
60 mL. Điều này có thể được lặp lại khi cần thiết. Khi kết hợp với chụp động mạch vành chọn lọc, 
tổng thể tích truyền không được vượt quá 250 mL (87,5 gI).
Nhi khoa:Liều tiêm một lần thông thường của OMNIPAQUE 350 là 1,25 mL / kg trọng lượng cơ thể 
với phạm vi từ 1,0 mL / kg đến 1,5 mL / kg. Đối với OMNIPAQUE 300, liều tiêm duy nhất thông 
thường là 1,75 mL / kg với phạm vi từ 1,5 mL / kg đến 2,0 mL / kg. Khi tiêm nhiều lần, tổng liều tiêm 
không được vượt quá 5 mL / kg lên đến tổng thể tích là 250 mL OMNIPAQUE 350 hoặc lên đến tổng 
thể tích là 291 mL OMNIPAQUE 300.

Chụp động mạch vành có chọn lọc
Thể tích thông thường của người lớn để chụp động mạch vành phải hoặc trái là 5 mL (khoảng 3 mL đến 14 mL) 
mỗi lần tiêm.

Nghiên cứu về rễ và vòm động mạch chủ khi được sử dụng một mình

Thể tích tiêm một lần cho người lớn thông thường là 50 mL, với phạm vi từ 20 mL đến 75 mL.

Chụp động mạch phổi
Nhi khoa:Liều tiêm một lần thông thường là 1,0 mL / kg OMNIPAQUE 350.

Các thủ tục chụp mạch máu kết hợp 
Nhiều thủ tục
Người lớn:Có thể nhìn thấy nhiều hệ thống mạch máu và các cơ quan đích trong một 
lần kiểm tra X quang của bệnh nhân.
Liều lớn OMNIPAQUE 350 được dung nạp tốt trong các thủ thuật chụp mạch cần 
tiêm nhiều lần.
Tổng thể tích tối đa cho nhiều quy trình không được vượt quá 250 mL là 350 mgI / mL (87,5 
gI).
Nhi khoa:Có thể hình dung nhiều hệ thống mạch máu và các cơ quan đích trong một 
lần kiểm tra X quang của bệnh nhân.
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Tổng liều tối đa cho nhiều quy trình tiêm không được vượt quá 5,0 mL / kg lên đến tổng thể 
tích là 250 mL OMNIPAQUE 350 hoặc 6,0 mL / kg lên đến tổng thể tích là 291 mL 
OMNIPAQUE 300.

ĐỒ ÁN VÀ NGHỆ THUẬT KHOÁNG VẬT LỰA CHỌN OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL và 
OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để sử dụng trong chụp động 
mạch chủ và chụp động mạch nội tạng chọn lọc bao gồm các nghiên cứu về vòm động mạch chủ, 
động mạch chủ đi lên, động mạch chủ bụng và các nhánh của nó ( celiac, mạc treo ruột, động mạch 
thận, gan và lách).
OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ định ở trẻ em để sử dụng trong chụp động mạch chủ bao 
gồm các nghiên cứu về gốc động mạch chủ, cung động mạch chủ, động mạch chủ lên và xuống.

Các biện pháp phòng ngừa

Trong điều kiện tuần hoàn động mạch chủ bị chậm lại, khả năng gây co thắt động mạch chủ sẽ 
tăng lên. Các biến chứng thần kinh nghiêm trọng đôi khi, bao gồm liệt nửa người, cũng đã được 
báo cáo ở những bệnh nhân bị tắc nghẽn động mạch chủ, tắc nghẽn động mạch đùi, chèn ép ổ 
bụng, hạ huyết áp, tăng huyết áp, gây tê tủy sống và tiêm thuốc vận mạch để tăng độ cản quang. 
Ở những bệnh nhân này, nồng độ, thể tích và số lần tiêm lặp lại môi trường phải được duy trì ở 
mức tối thiểu với khoảng thời gian thích hợp giữa các lần tiêm. Vị trí của bệnh nhân và đầu ống 
thông cần được theo dõi cẩn thận.
Việc đưa một liều lớn vào động mạch chủ vào động mạch thận có thể gây ra, ngay cả khi không có triệu 
chứng, albumin niệu, tiểu máu, và tăng creatinin và nitơ urê. Sự trở lại nhanh chóng và đầy đủ của chức 
năng thường theo sau. (Xem THẬN TRỌNG — Chung.)

Phản ứng trái ngược
Xem PHẢN ỨNG CÓ LỢI: Nội mạch — Chung và PHẢN ỨNG NGOẠI HỐI — HÌNH 
ẢNH NGHIÊN CỨU.

Liều lượng và Cách dùng
Người lớn:Thể tích người lớn thông thường khi tiêm một lần là 50 mL đến 80 mL cho động mạch chủ, 30 
mL đến 60 mL cho các nhánh chính bao gồm động mạch dạ dày và mạc treo, và 5 mL đến 15 mL cho 
động mạch thận. Có thể thực hiện tiêm nhiều lần nếu được chỉ định, nhưng tổng thể tích không được 
vượt quá 291 mL OMNIPAQUE 300 hoặc 250 mL OMNIPAQUE 350 (87,5 gI).
Nhi khoa:Liều tiêm một lần thông thường là 1,0 mL / kg OMNIPAQUE 350 và không được vượt 
quá 5,0 mL / kg lên đến tổng thể tích là 250 mL OMNIPAQUE 350.

HÌNH ẢNH NGHỆ THUẬT CEREBRAL
OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để sử dụng trong chụp động 
mạch não.
Mức độ đau và đỏ bừng do sử dụng OMNIPAQUE 300 trong chụp động mạch 
não ít hơn so với khi tiêm nhiều chất cản quang tương đương.
Trong chụp động mạch não, bệnh nhân cần được chuẩn bị thích hợp phù hợp với tình trạng bệnh 
hiện có hoặc nghi ngờ.

Các biện pháp phòng ngừa
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Chụp động mạch não phải được thực hiện hết sức thận trọng đặc biệt ở bệnh nhân lớn tuổi, 
bệnh nhân có tình trạng lâm sàng kém, xơ cứng động mạch tiến triển, tăng huyết áp động mạch 
nặng, tắc mạch não gần đây hoặc huyết khối, và mất bù tim.
Vì môi trường tương phản được đưa ra bằng cách tiêm nhanh, bệnh nhân cần được theo dõi về 
các phản ứng có thể xảy ra. (Xem THẬN TRỌNG — Chung.)

Phản ứng trái ngược
Chụp động mạch não với chất cản quang tan trong nước có liên quan đến các biến chứng 
thần kinh tạm thời bao gồm co giật, buồn ngủ, liệt thoáng qua và rối loạn thị lực nhẹ như 
u quang trong thời gian 1 giây hoặc ít hơn.
Các phản ứng của hệ thần kinh trung ương trong chụp động mạch não bao gồm photomas (15%), 
nhức đầu (5,5%) và đau (4,5%). (Xem PHẢN ỨNG CÓ LỢI: Nội mạch — Chung.)

Liều lượng và Cách dùng
OMNIPAQUE 300 được khuyên dùng để chụp động mạch não ở các thể tích sau: động mạch cảnh chung 
(6 mL đến 12 mL), động mạch cảnh trong (8 mL đến 10 mL), động mạch cảnh ngoài (6 mL đến 9 mL) và 
động mạch đốt sống (6 mL đến 10 mL).

HỢP ĐỒNG NÂNG CAO ĐỐI VỚI ĐỊA LÝ
OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL, OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL và 
OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để sử dụng trong chụp 
cắt lớp vi tính đầu và cơ thể được tăng cường tương phản tĩnh mạch bằng cách kỹ thuật tiêm 
hoặc truyền nhanh.
OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL và OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / 
mL được chỉ định ở trẻ em để sử dụng trong chụp cắt lớp vi tính tăng cường cản 
quang tĩnh mạch bằng cách tiêm nhanh.

KẾ HOẠCH CT CỦA TRƯỞNG
OMNIPAQUE có thể được sử dụng để xác định lại độ chính xác chẩn đoán ở các khu vực của não mà có thể 
chưa được hình dung một cách thỏa đáng.

Khối u
OMNIPAQUE có thể hữu ích để điều tra sự hiện diện và mức độ của một số khối u ác tính như: u thần 
kinh đệm bao gồm u thần kinh đệm ác tính, u nguyên bào thần kinh đệm, u tế bào hình sao, u tuyến đầu 
và hạch, u phụ, u nguyên bào tủy, u màng não, u thần kinh, u tuyến tùng, u tuyến yên, u tuyến yên, tổn 
thương u tuyến yên, u tuyến. Chưa chứng minh được tính hữu ích của việc tăng cường độ tương phản 
đối với việc khảo sát khoảng trống sau bóng mờ và trong các trường hợp u thần kinh đệm cấp độ thấp 
hoặc thâm nhiễm. Ở những tổn thương vôi hóa, khả năng tăng cường ít hơn. Sau khi điều trị, các khối u 
có thể giảm hoặc không tăng cường. Việc làm mờ vết sâu đục bên dưới sau khi sử dụng chất cản quang 
đã dẫn đến chẩn đoán dương tính giả trong một số nghiên cứu bình thường khác.

Điều kiện không dẻo
OMNIPAQUE có thể có lợi trong việc nâng cao hình ảnh của các tổn thương không phải do ung thư. Các cơn nhồi máu não mới 

khởi phát gần đây có thể được hình dung tốt hơn với việc tăng cường độ tương phản, trong khi một số nhồi máu bị che khuất nếu 

sử dụng phương tiện tương phản. Việc sử dụng các kết quả của phương tiện tương phản có chứa i-ốt
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tăng cường trong khoảng 60 phần trăm các trường hợp nhồi máu não được nghiên cứu từ một đến bốn tuần kể từ khi bắt 
đầu các triệu chứng.
Các vị trí nhiễm trùng đang hoạt động cũng có thể được tăng cường sau khi sử dụng phương tiện tương phản. 
Dị dạng động mạch và chứng phình động mạch sẽ cho thấy sự tăng cường độ tương phản. Đối với những tổn 
thương mạch máu này, việc tăng cường có thể phụ thuộc vào hàm lượng iốt trong máu lưu thông. 
Hematomas và chảy máu trong nhu mô hiếm khi chứng tỏ sự tăng cường độ tương phản. Tuy nhiên, trong 
trường hợp cục máu đông trong nhu mô mà không có giải thích lâm sàng rõ ràng, việc dùng thuốc cản quang 
có thể hữu ích trong việc loại trừ khả năng mắc dị dạng động mạch liên quan.

KẾ HOẠCH CT CỦA CƠ THỂ
OMNIPAQUE có thể hữu ích để tăng cường hình ảnh chụp cắt lớp vi tính để phát hiện và 
đánh giá các tổn thương ở gan, tụy, thận, động mạch chủ, trung thất, khung chậu, khoang 
bụng và khoang sau phúc mạc.
Nâng cao kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính với OMNIPAQUE có thể có lợi trong việc chẩn đoán các tổn thương nhất định ở 
những vị trí này với sự đảm bảo cao hơn so với chỉ chụp CT. Trong các trường hợp khác, chất cản quang có thể cho phép 
hình dung các tổn thương không được nhìn thấy bằng CT đơn thuần (tức là phần mở rộng của khối u) hoặc có thể giúp xác 
định các tổn thương đáng ngờ được nhìn thấy bằng CT không cản quang (tức là u nang tuyến tụy).

Để biết thông tin về việc sử dụng OMNIPAQUE pha loãng uống cộng với tĩnh mạch trong CT bụng, 
xem CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH DÙNG CÁ NHÂN — Sử dụng bằng đường uống.

Các biện pháp phòng ngừa

Xem THẬN TRỌNG — Chung.

Phản ứng trái ngược
Ngay sau khi tiêm thuốc cản quang trong lòng mạch, cảm giác ấm nhẹ thoáng qua không 
phải là bất thường. Sự ấm áp với OMNIPAQUE ít xảy ra hơn so với môi trường ion. (Xem 
PHẢN ỨNG CÓ LỢI: Nội mạch — Chung.)

Liều lượng và Cách dùng
Nồng độ và thể tích cần thiết sẽ phụ thuộc vào thiết bị và kỹ thuật hình ảnh được sử dụng.

OMNIPAQUE (iohexol) Tiêm
Liều lượng được khuyến nghị sử dụng cho người lớn đối với chụp cắt lớp vi tính tăng cường độ tương phản như 
sau:

Hình ảnh đầu
bằng cách tiêm:

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

Hình ảnh đầu 120 mL đến 250 mL (29 gI đến 60 gI) OMNIPAQUE 240 (240 mgI / mL) bằng cách 
truyền:

Hình ảnh cơ thể
bằng cách tiêm:

50 mL đến 200 mL (15 gI đến 60 gI) OMNIPAQUE 300 (300 mgI / mL) 60 
mL đến 100 mL (21 gI đến 35 gI) OMNIPAQUE 350 (350 mgI / mL)
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Liều lượng được khuyến nghị sử dụng cho trẻ em để chụp cắt lớp vi tính tăng cường độ tương 
phản là 1,0 mL / kg đến 2,0 mL / kg đối với OMNIPAQUE 240 hoặc OMNIPAQUE 300. Không 
cần thiết vượt quá liều tối đa 28 gI với OMNIPAQUE 240 hoặc 35 gI với OMNIPAQUE 300.
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HÌNH ẢNH HẤP THỤ KỸ THUẬT SỐ Truyền 
tĩnh mạch
OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để sử dụng trong 
chụp mạch kỹ thuật số trừ tĩnh mạch (IVDSA) của các mạch ở đầu, cổ và bụng, thận và 
mạch ngoại vi.
Biểu đồ động mạch về chất lượng chẩn đoán có thể thu được sau khi tiêm tĩnh mạch phương 
tiện tương phản sử dụng kỹ thuật tăng cường hình ảnh máy tính và trừ kỹ thuật số. Đường 
tiêm tĩnh mạch sử dụng các kỹ thuật này có ưu điểm là ít xâm lấn hơn so với phương pháp đặt 
catheter chọn lọc tương ứng. Liều được tiêm vào tĩnh mạch ngoại vi, tĩnh mạch chủ trên hoặc 
tâm nhĩ phải, thường bằng cách tiêm cơ học mặc dù đôi khi tiêm bằng tay nhanh chóng. Kỹ 
thuật này đã được sử dụng để hình dung tâm thất, động mạch chủ và hầu hết các nhánh lớn 
hơn của nó, bao gồm carotids, não, đốt sống, thận, celiac, mạc treo và các mạch ngoại vi chính 
của các chi. Có thể nhìn thấy bằng hình ảnh phóng xạ của các cấu trúc này cho đến khi xảy ra 
hiện tượng pha loãng đáng kể.
OMNIPAQUE 350 có thể được tiêm vào tĩnh mạch như một liều bolus nhanh để cung cấp hình ảnh động mạch 
bằng cách sử dụng chụp X quang trừ kỹ thuật số. Thuốc điều trị trước không được coi là cần thiết. OMNIPAQUE 
350 đã cung cấp hình ảnh X quang động mạch chẩn đoán ở khoảng 95% bệnh nhân. Trong một số trường hợp, 
hình ảnh động mạch kém được cho là do chuyển động của bệnh nhân. OMNIPAQUE 350 được dung nạp rất tốt 
trong hệ thống mạch máu. Bệnh nhân khó chịu (cảm giác nóng và / hoặc đau nói chung) sau khi tiêm thuốc ít 
hơn so với các phương tiện tương phản khác.

Các biện pháp phòng ngừa

Vì môi trường cản quang thường được sử dụng cơ học dưới áp suất cao, có thể xảy ra vỡ các tĩnh 
mạch ngoại vi nhỏ hơn. Có ý kiến   cho rằng có thể tránh điều này bằng cách sử dụng một ống 
thông tĩnh mạch luồn gần bên ngoài các nhánh lớn hơn hoặc, trong trường hợp của tĩnh mạch 
trước, vào tĩnh mạch chủ trên. Đôi khi tĩnh mạch đùi được sử dụng. (Xem THẬN TRỌNG — Chung.)

Phản ứng trái ngược
Phản ứng hệ tim mạch trong chụp động mạch kỹ thuật số bao gồm PVC thoáng qua (16%) 
và PAC (6,5%). (Xem PHẢN ỨNG CÓ LỢI: Nội mạch — Chung.)

Liều lượng và Cách dùng
Thể tích tiêm thông thường của OMNIPAQUE 350 cho kỹ thuật kỹ thuật số tiêm tĩnh mạch là 30 mL đến 50 mL 
dung dịch 350 mgI / mL. Điều này được sử dụng dưới dạng một liều bolus với tốc độ 7,5 đến 30 mL / giây bằng 
cách sử dụng một vòi phun áp lực. Khối lượng và tốc độ tiêm sẽ phụ thuộc chủ yếu vào loại thiết bị và kỹ thuật 
được sử dụng.
Thường xuyên có thể cần ba lần tiêm trở lên, tổng thể tích không vượt quá 250 mL (87,5 
gI).

Quản trị nội huyết mạch
OMNIPAQUE 140 ở nồng độ 140 mgI / mL được chỉ định sử dụng trong chụp cắt lớp vi tính 
kỹ thuật số nội động mạch của đầu, cổ, bụng, thận và các mạch ngoại vi. Đường dùng 
thuốc trong động mạch có ưu điểm là cho phép tổng liều thuốc cản quang thấp hơn vì ít bị 
loãng máu hơn so với đường tiêm tĩnh mạch. Bệnh nhân có cung lượng tim kém sẽ được 
tăng cường cản quang tốt hơn sau khi tiêm nội động mạch
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so với tiêm tĩnh mạch. Có thể cần nồng độ chất cản quang cao hơn để tạo thuận lợi cho việc 
đặt catheter dưới sự kiểm soát của phương pháp soi huỳnh quang.

Các biện pháp phòng ngừa

Tiêm vào động mạch áp lực cao có thể gây vỡ các động mạch ngoại vi nhỏ hơn. (Xem 
THẬN TRỌNG — Chung.)

Phản ứng trái ngược
Các phản ứng của hệ thần kinh trung ương trong chụp mạch kỹ thuật số nội động mạch bao gồm cơn 
thiếu máu cục bộ thoáng qua (1,6%) và nhồi máu não (1,6%). Điều này xảy ra ở những bệnh nhân có 
nguy cơ cao được kiểm tra não và mối liên hệ với môi trường cản quang là không chắc chắn. (Xem PHẢN 
ỨNG CÓ PHỤ THUỘC — Tổng quát.) Đau đầu xảy ra ở 6,3% bệnh nhân, tất cả đều được khám não.

Liều lượng và Cách dùng
Có thể sử dụng phương pháp tiêm cơ học hoặc tiêm bằng tay để thực hiện một hoặc nhiều liều tiêm 
bolus nội động mạch OMNIPAQUE 140. Thể tích và tốc độ tiêm sẽ tùy thuộc vào loại thiết bị, kỹ 
thuật được sử dụng và vùng mạch máu được hình dung. Các thể tích và tốc độ tiêm sau đây đã 
được sử dụng với OMNIPAQUE 140.

Khối lượng / Tiêm
(mL)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Tỷ lệ tiêm
(mL / giây)

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

Động mạch

Động mạch chủ

Động mạch cảnh

Xương đùi
Đốt sống
Thận
Các nhánh khác của Động mạch 
chủ (bao gồm nhánh dưới, nách, 
đầu mới và chậu)

HÌNH ẢNH KHOÁNG SẢN
OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL hoặc OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ 
định ở người lớn để sử dụng trong chụp động mạch ngoại vi. OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / 
mL hoặc OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để sử dụng trong 
chụp tĩnh mạch ngoại vi.
Thuốc an thần có thể được sử dụng trước khi sử dụng. Gây mê không được coi là cần thiết. Sự 
khó chịu của bệnh nhân trong và ngay sau khi tiêm về cơ bản ít hơn đáng kể so với sau khi 
tiêm nhiều phương tiện tương phản khác. Khó chịu từ trung bình đến nặng là rất bất thường.

Các biện pháp phòng ngừa

Xung huyết phải có trong động mạch được tiêm. Trong bệnh viêm tắc nghẽn mạch huyết khối, hoặc 
nhiễm trùng tăng dần liên quan đến thiếu máu cục bộ nghiêm trọng, chụp mạch nên được thực hiện hết 
sức thận trọng, nếu có. (Xem THẬN TRỌNG — Chung.)
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Phản ứng trái ngược
Cảm giác ấm nhẹ thoáng qua là bình thường, ngay sau khi tiêm. Điều này đã không 
can thiệp vào thủ tục.
Trong phlebography, tỷ lệ đau chân là 21%. Tình trạng này thường nhẹ và kéo dài một thời 
gian ngắn sau khi tiêm. (Xem PHẢN ỨNG CÓ LỢI: Nội mạch — Chung.)

Liều lượng và Cách dùng
Thể tích cần thiết sẽ phụ thuộc vào kích thước, tốc độ dòng chảy và tình trạng bệnh của mạch được tiêm và 
vào kích thước và tình trạng của bệnh nhân, cũng như kỹ thuật hình ảnh được sử dụng.
Liều lượng được khuyến cáo để sử dụng trong chụp mạch ngoại vi như sau:

Dòng chảy của động mạch chủ: 20 mL đến 70 mL OMNIPAQUE 350 (350 mgI / mL) 30 
mL đến 90 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI / mL)

Biểu đồ động mạch chọn lọc: 
(xương đùi / iliac)

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

Venography (mỗi chân): 20 mL đến 150 mL OMNIPAQUE 240 (240 mgI / mL) 40 
mL đến 100 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI / mL)

KHU VỰC ĐỊA LÝ CỦA EXCRETORY
OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL hoặc OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ 
định sử dụng cho người lớn trong chụp niệu đồ bài tiết để cung cấp chất cản quang chẩn đoán 
đường tiết niệu.
OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL được chỉ định cho trẻ em để chụp niệu đồ bài tiết. (Xem 
Phần III để biết thông tin về cách làm vô hiệu hóa cystourethrography.)
Để biết dược động học của sự bài tiết ở người lớn, xem DƯỢC LÂM SÀNG — 
Nội mạch.

Các biện pháp phòng ngừa

Không khuyến cáo khử nước chuẩn bị ở người già, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, bệnh nhân tiểu đường hoặc 
tăng ure huyết, hoặc bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh u tủy xương.
Bệnh nhân nhi có nguy cơ cao gặp các tác dụng ngoại ý khi dùng thuốc cản quang có thể bao 
gồm bệnh nhân hen suyễn, nhạy cảm với thuốc và / hoặc chất gây dị ứng, suy tim sung 
huyết, creatinine huyết thanh lớn hơn 1,5 mg / dL hoặc trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Vì có khả năng ức chế tạm thời sự hình thành nước tiểu, khuyến cáo nên nghỉ một khoảng thời gian 
thích hợp trước khi thực hiện lại chụp niệu đồ bài tiết, đặc biệt ở những bệnh nhân bị giảm chức 
năng thận một bên hoặc hai bên. (Xem THẬN TRỌNG — Chung.)

Phản ứng trái ngược
Xem CÁC PHẢN ỨNG CÓ LỢI: Nội mạch — Tổng quát.

Liều lượng và Cách dùng
Người lớn:OMNIPAQUE 300 và OMNIPAQUE 350 ở liều lượng từ 200 mgI / kg thể trọng đến 
350 mgI / kg thể trọng đã tạo ra độ sáng chẩn đoán của hệ bài tiết ở bệnh nhân có chức năng 
thận bình thường.
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Khoa nhi
Nội tiết niệu bài tiết
OMNIPAQUE 300 với liều lượng từ 0,5 mL / kg đến 3,0 mL / kg trọng lượng cơ thể đã tạo ra sự quang 
hóa chẩn đoán của đường bài tiết. Liều thông thường cho trẻ em là 1,0 mL / kg đến 1,5 mL / kg. Liều 
dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em nên được dùng tương ứng với tuổi và trọng lượng cơ thể. Tổng liều 
dùng không được vượt quá 3 mL / kg.

PHẦN III
DƯỢC LÂM SÀNG — OraI / Sử dụng khoang cơ thể
Đối với hầu hết các khoang của cơ thể, iohexol được tiêm vào sẽ được hấp thụ vào mô xung quanh 
và thải trừ qua thận và ruột như đã mô tả trước đây trong PHẦN II, DƯỢC LÂM SÀNG — Nội mạch. 
Kiểm tra tử cung (chụp cắt lớp vi tính tử cung) và bàng quang (chụp cắt lớp vi tính bàng quang) liên 
quan đến việc dẫn lưu gần như ngay lập tức môi trường cản quang ra khỏi khoang sau khi kết thúc 
quy trình chụp X quang.
Iohexol dùng đường uống được hấp thu rất kém qua đường tiêu hóa bình thường. 
Chỉ 0,1 đến 0,5% liều uống được đào thải qua thận. Lượng này có thể tăng lên khi bị 
thủng ruột hoặc tắc ruột. Iohexol được dung nạp tốt và dễ dàng hấp thu nếu xảy ra rò 
rỉ vào khoang phúc mạc.
Việc hình dung các khoang khớp, tử cung, ống dẫn trứng, thoát vị phúc mạc, ống tụy và 
mật, và bàng quang có thể được thực hiện bằng cách tiêm trực tiếp môi trường cản quang 
vào vùng cần nghiên cứu. Việc sử dụng nồng độ iốt thích hợp đảm bảo mật độ chẩn đoán. 
OMNIPAQUE dùng đường uống tạo ra hình ảnh tốt về đường tiêu hóa. OMNIPAQUE đặc 
biệt hữu ích khi chống chỉ định bari sulfat như ở những bệnh nhân nghi ngờ thủng ruột 
hoặc những người có khả năng phải hút chất cản quang.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG,
CHUNG — Sử dụng khoang miệng / cơ thể

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 và OMNIPAQUE 350 có độ thẩm thấu từ khoảng 1,8 
đến 3,0 lần so với huyết tương (285 mOsm / kg nước) và ưu trương trong các điều kiện sử 
dụng.
Người lớn:OMNIPAQUE 350 được chỉ định ở người lớn để chụp khớp và kiểm tra đường tiêu 
hóa qua đường miệng.
OMNIPAQUE 300 được chỉ định ở người lớn để chụp cắt lớp vi tính khớp và siêu âm tim. 
OMNIPAQUE 240 được chỉ định ở người lớn để chụp cắt lớp khớp, chụp cắt lớp nội soi 
ngược dòng và chụp mật tụy, chụp thoát vị và chụp tử cung. OMNIPAQUE pha loãng đến 
nồng độ từ 6 mgI / mL đến 9 mgI / mL dùng đường uống kết hợp với OMNIPAQUE 300 ở 
nồng độ 300 mgI / mL tiêm tĩnh mạch được chỉ định ở người lớn để chụp cắt lớp vi tính 
tăng cường cản quang của bụng. Bọn trẻ:OMNIPAQUE 300 được chỉ định cho trẻ em để 
kiểm tra đường tiêu hóa.

OMNIPAQUE 240 được chỉ định cho trẻ em để kiểm tra đường tiêu hóa. OMNIPAQUE 180 được 
chỉ định cho trẻ em để kiểm tra đường tiêu hóa. OMNIPAQUE được pha loãng đến nồng độ từ 
50 mgI / mL đến 100 mgI / mL được chỉ định ở trẻ em để làm vô hiệu hóa cystourethrography.

OMNIPAQUE pha loãng đến nồng độ từ 9 mgI / mL đến 21 mgI / mL dùng đường uống 
kết hợp với OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL hoặc OMNIPAQUE 300 ở
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nồng độ 300 mgI / mL tiêm tĩnh mạch được chỉ định ở trẻ em để sử dụng trong chụp 
cắt lớp vi tính tăng cường tương phản của ổ bụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
OMNIPAQUE không nên dùng cho bệnh nhân quá mẫn với iohexol.

CẢNH BÁO — Chung
Xem PHẦN II, CẢNH BÁO — Chung.

THẬN TRỌNG — Chung
Xem PHẦN II, THẬN TRỌNG — Chung.

Thuốc cản quang ưu trương dùng đường uống hút chất lỏng vào ruột, nếu đủ nghiêm trọng, có thể dẫn đến 
giảm thể tích tuần hoàn. Tương tự như vậy, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tình trạng tiêu chảy có thể dẫn đến giảm 
thể tích tuần hoàn. Mất dịch huyết tương có thể đủ để gây ra trạng thái giống như sốc, nếu không được điều 
trị, có thể nguy hiểm. Điều này đặc biệt thích hợp với người cao tuổi, bệnh nhân suy mòn ở mọi lứa tuổi cũng 
như trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

PHẢN ỨNG CÓ LỢI: Miệng / Cơ thể
Sử dụng khoang — Chung

Khoang cơ thể
Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với 285 bệnh nhân người lớn để khám các khoang cơ thể 
khác nhau bằng cách sử dụng OMNIPAQUE 240, 300 và 350, các phản ứng có hại sau đây đã được báo 
cáo. Hệ tim mạch
Tỷ lệ mắc bệnh> 1%: Không có Tỷ lệ 
mắc bệnh ≤ 1%: Tăng huyết áp Hệ 
thần kinh
Tỷ lệ mắc> 1%: Đau (26%)
Tỷ lệ mắc bệnh ≤ 1%: Nhức đầu, buồn ngủ, sốt, yếu cơ, bỏng rát, cảm giác không 
khỏe, run, choáng váng, ngất
Hệ hô hấp
Không có

Hệ tiêu hóa Tỷ lệ 
mắc> 1%: Không có
Tỷ lệ mắc bệnh ≤ 1%: Đầy hơi, tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa, tức bụng 
Da và phần phụ
Tỷ lệ mắc bệnh> 1%: Sưng (22%), nóng (7%) 
Tỷ lệ mắc bệnh ≤ 1%: Tụ máu tại chỗ tiêm
Các phản ứng thường xuyên nhất, đau và sưng, hầu như chỉ được báo cáo sau khi chụp khớp 
và thường liên quan đến thủ thuật hơn là phương tiện cản quang. Các phản ứng đường tiêu 
hóa hầu như chỉ được báo cáo sau khi kiểm tra đường uống. Để biết thêm thông tin về các 
phản ứng có hại có thể xảy ra với các quy trình cụ thể, hãy xem CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG 
CÁ NHÂN. Để biết thông tin về các phản ứng có hại nói chung đối với chất cản quang, xem 
PHẦN II, CÁC PHẢN ỨNG NGOẠI Ý: Nội mạch — Tổng quát.
Không có phản ứng bất lợi nào liên quan đến việc sử dụng OMNIPAQUE cho các thủ thuật VCU được 
báo cáo ở 51 bệnh nhi được nghiên cứu.

Sử dụng bằng miệng
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Xem CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN: Sử dụng bằng miệng — Phản ứng có hại.

QUÁ LIỀU LƯỢNG
Xem thêm PHẦN II, QUÁ LIỀU LƯỢNG.
Liều khuyến cáo của OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL để kiểm tra đường tiêu hóa qua đường 
miệng cho người lớn là 50 mL đến 100 mL. Trong một nghiên cứu ở giai đoạn I, 150 mL OMNIPAQUE 
350 được dùng bằng đường uống cho 11 đối tượng nam khỏe mạnh. Tỷ lệ tiêu chảy là 91% (10/11) và 
đau quặn bụng là 27% (3/11). Mặc dù tất cả những sự kiện này đều nhẹ và thoáng qua, nhưng những 
lần xuất hiện nhiều hơn gấp đôi so với những lần dùng liều khuyến cáo. Rõ ràng là từ phát hiện này 
rằng thể tích lớn hơn của chất cản quang ưu trương, như OMNIPAQUE, làm tăng tải trọng thẩm thấu 
trong ruột, điều này có thể dẫn đến dịch chuyển nhiều hơn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG — Chung Xem PHẦN 
II, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG — Tổng quát.

CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN
Sử dụng bằng miệng

Người lớn:OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để sử dụng trong 
kiểm tra đường tiêu hóa qua đường miệng.
OMNIPAQUE pha loãng đến nồng độ từ 6 mgI / mL đến 9 mgI / mL dùng đường uống kết hợp với 
OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL tiêm tĩnh mạch được chỉ định ở người lớn để sử dụng 
trong khi chụp cắt lớp vi tính nâng cao tương phản vùng bụng. Uống loãng cộng với OMNIPAQUE 
tiêm tĩnh mạch có thể hữu ích khi hình ảnh không cản quang không cung cấp đủ phân định giữa các 
vòng bình thường của ruột và các cơ quan lân cận hoặc các khu vực nghi ngờ bệnh lý.

Bọn trẻ:OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL dùng đường uống hoặc đường trực 
tràng được chỉ định ở trẻ em để kiểm tra đường tiêu hóa.
OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL dùng đường uống hoặc đường trực tràng 
được chỉ định ở trẻ em để kiểm tra đường tiêu hóa.
OMNIPAQUE 180 ở nồng độ 180 mgI / mL dùng đường uống hoặc đường trực tràng 
được chỉ định ở trẻ em để kiểm tra đường tiêu hóa.
OMNIPAQUE pha loãng đến nồng độ từ 9 mgI / mL đến 21 mgI / mL dùng đường 
uống kết hợp với OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL hoặc OMNIPAQUE 300 ở 
nồng độ 300 mgI / mL tiêm tĩnh mạch được chỉ định ở trẻ em để sử dụng ngược lại 
chụp cắt lớp vi tính ổ bụng tăng cường.

Các biện pháp phòng ngừa

Xem THẬN TRỌNG — Chung.

Phản ứng trái ngược
Uống OMNIPAQUE thường liên quan đến tiêu chảy nhẹ, thoáng qua, đặc biệt khi sử dụng nồng độ cao 
và khối lượng lớn. Buồn nôn, nôn và tiêu chảy vừa phải cũng đã được báo cáo sau khi dùng 
OMNIPAQUE bằng đường uống, nhưng ít thường xuyên hơn. Đối với việc kiểm tra CT bằng cách sử 
dụng môi trường thuốc cản quang đường uống loãng cộng với đường tĩnh mạch, các tác dụng ngoại ý 
có nhiều khả năng liên quan đến việc tiêm tĩnh mạch hơn là giảm trương lực
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dung dịch uống. Cần lưu ý rằng các phản ứng nghiêm trọng hoặc phản vệ có thể xảy ra với môi 
trường chứa i-ốt nội mạch có thể xảy ra sau khi dùng các đường khác. Người lớn:Trong các thử 
nghiệm lâm sàng có đối chứng với 54 bệnh nhân người lớn để kiểm tra đường tiêu hóa qua đường 
miệng bằng OMNIPAQUE 350, các phản ứng có hại sau đây đã được báo cáo: tiêu chảy (42%), buồn 
nôn (15%), nôn (11%), đau bụng ( 7%), đầy hơi (2%), và nhức đầu (2%).

Trong các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát trên 44 bệnh nhân người lớn cho uống loãng cộng với kiểm tra CT 
đường tiêu hóa bằng đường tĩnh mạch sử dụng OMNIPAQUE 300, các phản ứng ngoại ý được giới hạn ở một báo cáo 
duy nhất là nôn (2%).
Bọn trẻ:Trong các nghiên cứu lâm sàng có đối chứng với 58 bệnh nhi để kiểm tra đường tiêu hóa ở 
nồng độ 180 và 300 mgI / mL, các phản ứng có hại sau đây đã được báo cáo: tiêu chảy (36%), nôn 
(9%), buồn nôn (5%), sốt (5%), hạ huyết áp (2%), đau bụng (2%), và mày đay (2%). Trong các nghiên 
cứu lâm sàng, người ta ghi nhận sự gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của tiêu chảy khi 
tăng nồng độ và liều lượng sử dụng của tác nhân kiểm soát phóng xạ.

Trong các nghiên cứu lâm sàng có đối chứng trên 69 bệnh nhi cho uống loãng cộng với kiểm tra 
CT tĩnh mạch đường tiêu hóa bằng OMNIPAQUE 240 và OMNIPAQUE 300, các phản ứng ngoại ý 
được giới hạn ở một báo cáo duy nhất là nôn (1,4%).

Liều lượng và Cách dùng
Người lớn:Liều khuyến cáo của OMNIPAQUE 350 không pha loãng ở nồng độ 350 mgI / mL để 
kiểm tra đường tiêu hóa qua đường miệng ở người lớn là 50 mL đến 100 mL tùy thuộc vào 
tính chất của cuộc kiểm tra và kích thước của bệnh nhân.
Liều uống khuyến nghị của OMNIPAQUE pha loãng đến nồng độ từ 6 mgI / mL đến 9 mgI / 
mL để chụp cắt lớp vi tính tăng cường cản quang ở người lớn là 500 mL đến 1000 mL. Thể 
tích sử dụng nhỏ hơn là cần thiết khi nồng độ của dung dịch cuối cùng tăng lên (xem Bảng 
bên dưới). Cùng với việc uống loãng, liều lượng khuyến nghị của OMNIPAQUE 300 tiêm 
tĩnh mạch là 100 mL đến 150 mL. Liều uống được dùng khoảng 20 đến 40 phút trước khi 
tiêm tĩnh mạch và thu nhận hình ảnh. Bọn trẻ:Liều lượng OMNIPAQUE 300 không pha 
loãng ở nồng độ 300 mgI / mL, OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL hoặc 
OMNIPAQUE 180 ở nồng độ 180 mgI / mL để kiểm tra đường tiêu hóa qua đường miệng ở 
trẻ em là phụ thuộc về bản chất của cuộc khám và quy mô của bệnh nhân. Dựa trên kinh 
nghiệm lâm sàng, khuyến cáo rằng OMNIPAQUE 180 được sử dụng cho trẻ em dưới 3 
tháng tuổi. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 hoặc OMNIPAQUE 300 có thể được sử 
dụng cho trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên. Các hướng dẫn về liều lượng sau đây được khuyến 
nghị:

Già đi

Dưới 3 tháng Ba 
tháng đến 3 năm Bốn 
năm đến 10 năm 
Trên 10 năm

Khối lượng OMNIPAQUE
5 - 30 mL
Lên đến 60 mL
Lên đến 80 mL
Lên đến 100 mL

Khi tiêm trực tràng, thể tích lớn hơn có thể được sử dụng.
Liều uống khuyến nghị của OMNIPAQUE pha loãng đến nồng độ từ 9 mgI / mL đến 21 
mgI / mL để chụp cắt lớp vi tính tăng cường cản quang ở trẻ em là 180 mL đến

33

ID tham chiếu: 4080358



750 mL. Thể tích sử dụng nhỏ hơn là cần thiết khi nồng độ của dung dịch cuối cùng tăng lên 
(xem Bảng bên dưới). Tổng liều uống tính bằng gam iốt nói chung không được vượt quá 5 gI 
đối với trẻ em dưới 3 tuổi và 10 gI đối với trẻ em từ 3 đến 18 tuổi. Liều uống có thể được đưa ra 
cùng một lúc hoặc trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút nếu khó tiêu thụ đủ lượng cần 
thiết.
Cùng với việc uống loãng, liều lượng khuyến nghị của OMNIPAQUE 240 và OMNIPAQUE 
300 là 2,0 mL / kg khi tiêm tĩnh mạch với phạm vi từ 1,0 mL / kg đến 2,0 mL / kg. Liều dùng 
cho trẻ sơ sinh và trẻ em nên được dùng tương ứng với tuổi và trọng lượng cơ thể. Tổng 
liều tiêm tĩnh mạch không được vượt quá 3 mL / kg. Liều uống được dùng khoảng 30 đến 
60 phút trước khi tiêm tĩnh mạch và thu nhận hình ảnh. OMNIPAQUE có thể được pha 
loãng với nước hoặc đồ uống như sau:

Để đạt được
Một lít

Độ tương phản trung bình ở

Nồng độ cuối cùng
(mgI / mL) trong tổng số

6

Thêm vào

Nồng độ cổ phiếu
của OMNIPAQUE

(mgI / mL)

Đến
Nước, có ga
Đồ uống, Sữa, hoặc

Nước ép

(mL)
975
980
983

Âm lượng
(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

Pha loãng OMNIPAQUE nên được chuẩn bị ngay trước khi sử dụng và bất kỳ phần nào không sử 
dụng được loại bỏ sau quy trình.

VOIDING CYSTOURETHROGRAPHY (VCU)
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OMNIPAQUE được pha loãng đến nồng độ từ 50 mgI / mL đến 100 mgI / mL được chỉ định ở trẻ em để 
làm vô hiệu hóa cystourethrography. VCU thường được thực hiện kết hợp với chụp niệu đồ bài tiết.

Các biện pháp phòng ngừa

Xem THẬN TRỌNG — Chung.
Vì quy trình VCU yêu cầu dụng cụ đo, nên cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa đặc biệt ở những bệnh 
nhân được biết là bị nhiễm trùng đường tiết niệu cấp tính. Làm đầy bàng quang nên được thực hiện với 
tốc độ ổn định, thực hiện thận trọng để tránh áp lực quá mức. Quy trình vô trùng là điều cần thiết.

Phản ứng trái ngược
Xem PHẢN ỨNG CÓ LỢI — Chung.

Liều lượng và Cách dùng
OMNIPAQUE có thể được pha loãng, sử dụng kỹ thuật vô trùng, với Nước vô trùng để tiêm đến 
nồng độ từ 50 mgI / mL đến 100 mgI / mL để làm trống tế bào học. Nồng độ có thể thay đổi 
tùy thuộc vào kích thước và tuổi của bệnh nhân cũng như kỹ thuật và thiết bị được sử dụng. 
Nên dùng đủ thể tích chất cản quang để lấp đầy bàng quang. Thể tích thông thường nằm 
trong khoảng từ 50 mL đến 300 mL OMNIPAQUE ở nồng độ 100 mgI / mL và 50 mL đến 600 
mL OMNIPAQUE ở nồng độ 50 mgI / mL. OMNIPAQUE có thể được pha loãng với Nước vô 
trùng để tiêm như được chỉ ra trong bảng dưới đây:

Để đạt được
Một trận chung kết

Sự tập trung
(mgI / mL)

100
90
80
70
60
50

Thêm vào

Mỗi 100 mL Nước vô trùng 
OMNIPAQUE để tiêm, 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

Pha loãng OMNIPAQUE nên được chuẩn bị ngay trước khi sử dụng và bất kỳ phần nào không sử 
dụng được loại bỏ sau quy trình.

ĐỊA LÝ
OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL hoặc OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL 
hoặc OMNIPAQUE 350 ở nồng độ 350 mgI / mL được chỉ định trong chụp X quang khớp gối 
ở người lớn và OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL hoặc OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 
300 mgI / mL được chỉ định trong chụp X quang khớp vai ở người lớn và OMNIPAQUE 300 
với nồng độ 300 mgI / mL được chỉ định trong chụp X quang khớp thái dương hàm ở người 
lớn. Chụp khớp có thể hữu ích trong việc chẩn đoán các bệnh khớp sau chấn thương hoặc 
thoái hóa, vỡ bao hoạt dịch, hình dung các chùm hoặc nang liên lạc và trong chụp cắt lớp.
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Các biện pháp phòng ngừa

Xem THẬN TRỌNG — Chung.
Cần phải có kỹ thuật vô trùng nghiêm ngặt để tránh nhiễm trùng. Kiểm soát bằng phương pháp soi huỳnh quang 
nên được sử dụng để đảm bảo vị trí kim thích hợp, ngăn ngừa tiêm ngoài bao và ngăn cản sự pha loãng của môi 
trường cản quang. Không nên tạo áp lực quá mức trong khi tiêm.

Phản ứng trái ngược
Tiêm OMNIPAQUE vào khớp có thể gây khó chịu thoáng qua, tức là đau, sưng. Tuy nhiên, thỉnh 
thoảng có thể xảy ra tình trạng khó chịu muộn, nặng hoặc dai dẳng. Đau dữ dội thường có thể 
do sử dụng áp lực quá mức hoặc tiêm với khối lượng lớn. Sưng khớp sau khi tiêm với 
OMNIPAQUE ít hơn so với với môi trường tương phản ion thẩm thấu cao. Các loại phản ứng 
này thường phụ thuộc vào thủ tục và có tần suất cao hơn khi sử dụng kỹ thuật điều khiển kép.

Hệ thần kinh:Cảm giác sưng (42%), đau (29%), cảm giác nóng (13%) và yếu cơ 
(0,7%).
Da và các phần phụ:Tụ máu tại chỗ tiêm (0,7%).

Liều lượng và Cách dùng
Nội soi khớp thường được thực hiện dưới gây tê cục bộ. Lượng OMNIPAQUE được tiêm phụ thuộc 
vào kích thước khớp cần kiểm tra và kỹ thuật được thực hiện. Thể tích thấp hơn của môi trường 
cản quang thường được tiêm để chụp cắt lớp khớp gối và khớp vai khi kiểm tra đối quang kép sử 
dụng 15 mL đến 100 mL không khí được thực hiện.
Các nồng độ và thể tích sau đây được khuyến nghị cho khớp gối, vai và khớp thái dương hàm của người 
trưởng thành bình thường nhưng phải là hướng dẫn vì các khớp có thể yêu cầu nhiều hơn hoặc ít hơn môi 
trường tương phản để có hình ảnh tối ưu.

ĐẦU GỐI

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 350

VAI
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 240

TẠM THỜI
OMNIPAQUE 300 0,5 mL đến 1,0 mL

Giảm âm lượng
khuyến khích
cho sự tương phản kép
các kỳ thi;
khối lượng cao hơn
khuyến khích
đối với độ tương phản đơn

các kỳ thi.

5 mL đến 15 mL
5 mL đến 15 mL
5 mL đến 10 mL

10 mL
3 mL }

Thao tác thụ động hoặc chủ động được sử dụng để phân tán môi trường trong toàn bộ không gian khớp.

ENDOSCOPIC RETROGRADE PANCREATOGRAPHY 
(ERP) / ENDOSCOPIC RETROGRADE
CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (ERCP)
OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để sử dụng trong ERP / 
ERCP.
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Các biện pháp phòng ngừa

Xem THẬN TRỌNG — Chung.

Phản ứng trái ngược
Tiêm OMNIPAQUE trong ERP / ERCP có liên quan đến cơn đau thoáng qua. Tuy nhiên, cơn đau có thể xảy 
ra muộn, dữ dội hoặc dai dẳng và có thể kéo dài trong 24 giờ. Nguyên nhân của cơn đau có thể là do bản 
thân quy trình cũng như môi trường cản quang được tiêm vào, do đó, cần chú ý đến áp suất tiêm và tổng 
thể tích tiêm để giảm thiểu sự căng phồng gây rối loạn các ống dẫn được kiểm tra.

Hệ tim mạch:Tăng huyết áp (1%).
Hệ thần kinh:Đau (17%), buồn ngủ (1%) và bỏng rát (1%).
Hệ tiêu hóa:Nôn mửa, tiêu chảy và áp lực, mỗi loại có tỷ lệ 1%.

Liều lượng và Cách dùng
Liều khuyến cáo của OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL là 10 mL đến 50 mL nhưng có thể thay 
đổi tùy thuộc vào giải phẫu và / hoặc tình trạng bệnh của từng cá nhân.

ĐỊA HÌNH HYSTEROSALPINGOGRAPHY
OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL hoặc OMNIPAQUE 300 ở nồng độ 300 mgI / mL được chỉ 
định trong chụp X quang của nhóm bên trong cơ quan sinh sản nữ trưởng thành: buồng trứng, ống 
dẫn trứng, tử cung và âm đạo. Chụp tử cung được sử dụng như một phương pháp chẩn đoán và 
điều trị trong điều trị vô sinh và các tình trạng phụ khoa bất thường khác.

Chống chỉ định
Không nên thực hiện thủ thuật trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc khi sắp có kinh, cũng không 
nên thực hiện khi có viêm nhiễm ở bất kỳ bộ phận nào của đường sinh dục, kể cả cơ quan 
sinh dục ngoài. Thủ thuật này cũng chống chỉ định cho phụ nữ có thai hoặc cho những 
người nghi ngờ có thai. Không nên sử dụng nó trong 6 tháng sau khi chấm dứt thai kỳ 
hoặc 30 ngày sau khi cấy hoặc nạo.

Các biện pháp phòng ngừa

Ở những bệnh nhân bị ung thư biểu mô hoặc những người bị nghi ngờ mắc bệnh, nên 
thận trọng để tránh tổn thương lan rộng có thể do thủ thuật.

Phản ứng trái ngược
Tiêm OMNIPAQUE trong siêu âm tim có liên quan đến cơn đau tức thì nhưng thoáng qua. 
Nguyên nhân của cơn đau có thể là do bản thân quy trình cũng như phương tiện tương 
phản được tiêm vào, do đó cần chú ý đến áp suất và thể tích tiêm để tránh gây căng phồng 
tử cung và ống dẫn trứng. Theo dõi bằng phương pháp huỳnh quang được khuyến khích. 
Hệ thần kinh:Đau (49%), buồn ngủ và sốt với tỷ lệ cá nhân là 3%. Hệ tiêu hóa:Buồn nôn 
(3%).
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Liều lượng và Cách dùng
Liều lượng khuyến nghị của OMNIPAQUE 240 là 15 mL đến 20 mL và OMNIPAQUE 300 là 15 mL đến 20 mL 
nhưng sẽ thay đổi tùy thuộc vào giải phẫu và / hoặc tình trạng bệnh của từng cá nhân.

HERNIOGRAPHY
OMNIPAQUE 240 ở nồng độ 240 mgI / mL được chỉ định ở người lớn để sử dụng trong trường 
hợp thoát vị.

Các biện pháp phòng ngừa

Xem THẬN TRỌNG — Chung.

Phản ứng trái ngược
Hệ thần kinh:Đau (7%), nhức đầu (3%) và cảm giác không 
khỏe (3%). Hệ tiêu hóa:Tiêu chảy (3%) và đầy hơi (10%).

Liều lượng và Cách dùng
Liều lượng khuyến cáo của OMNIPAQUE 240 là 50 mL nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào giải phẫu và / hoặc tình 
trạng bệnh của từng cá nhân.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

OMNIPAQUE 140
50 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 chiếc (NDC 0407-1401-52)

OMNIPAQUE 180
Lọ thủy tinh 10 mL, 180 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1411-10) Lọ 
thủy tinh 20 mL, 180 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1411-20)

OMNIPAQUE 240
Lọ thủy tinh 10 mL, 240 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1412-10) lọ 
thủy tinh 20 mL, 240 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1412-20) lọ thủy 
tinh 50 mL, 240 mgI / mL, hộp 10 cái (NDC 0407-1412-50)
50 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1412-30) chai 
thủy tinh 100 mL, 240 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1412-60)
100 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1412-33) chai 
thủy tinh 150 mL, 240 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1412-49)
150 mL điền vào 200 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1412-34) 200 mL 
trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 chiếc (NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
Lọ thủy tinh 10 mL, 300 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1413-10) Lọ 
thủy tinh 30 mL, 300 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1413-30)
30 mL điền vào 50 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1413-59), lọ 
thủy tinh 50 mL, 300 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1413-50)
Chai thủy tinh 50 mL, 300 mgI / mL, hộp 10 chiếc (NDC 0407-1413-51)
50 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 chiếc (NDC 0407-1413-61)
75 mL điền vào 100 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 chiếc (NDC 0407-1413-62)
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Chai thủy tinh 100 mL, 300 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1413-60) 100 mL trong +
THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1413-63) 125 mL cho vào chai thủy 
tinh 150 mL, 300 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1413-53) chai thủy tinh 150 mL, 300 
mgI / mL, hộp 10 cái (NDC 0407-1413-90)
150 mL điền vào 200 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1413-65) 200 mL 
trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 chiếc (NDC 0407-1413-66)

OMNIPAQUE 350
Lọ thủy tinh 50 mL, 350 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1414-50) 
Chai thủy tinh 50 mL, 350 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1414-51)
50 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 chiếc (NDC 0407-1414-89)
75 mL điền vào 100 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1414-90), 
chai thủy tinh 100 mL, 350 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1414-60)
100 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1414-91) 125 mL chứa 
đầy trong chai thủy tinh 150 mL, 350 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1414-76), chai thủy 
tinh 150 mL, 350 mgI / mL, hộp 10 cái (NDC 0407-1414-03)
150 mL điền vào 200 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 chiếc (NDC 0407-1414-93) 200 mL chứa 
đầy trong chai thủy tinh 250 mL, 350 mgI / mL, hộp 10 chiếc (NDC 0407-1414-04)
200 mL trong +THÊMPAK ™ (chai polyme), hộp 10 (NDC 0407-1414-94), chai 
thủy tinh 250 mL, 350 mgI / mL, hộp 10 (NDC 0407-1414-80)

Bảo vệ các lọ và chai thủy tinh hoặc polyme của OMNIPAQUE khỏi ánh sáng ban ngày mạnh và tiếp xúc trực 
tiếp với ánh sáng mặt trời. Không đóng băng. OMNIPAQUE nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng được kiểm 
soát, 20 ° -25 ° C (68 ° -77 ° F); cho phép du ngoạn đến 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F) [xem Nhiệt độ phòng được 
kiểm soát của USP].
OMNIPAQUE Injection trong tất cả các bài thuyết trình có thể được lưu trữ trong một máy làm ấm phương tiện tương phản trong 

tối đa một tháng ở 37 ° C (98,6 ° F).

CÁCH XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN ĐẶC BIỆT CHỈ DÀNH CHO CHAI POLYMER: KHÔNG 
SỬ DỤNG NẾU NHẪN TAMPER-EVIDENT BỊ MANG LẠI HOẶC BỎ LỠ.

Phân phối bởi GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 Hoa Kỳ 
Sản xuất bởi GE Healthcare Ireland, Cork, Ireland

OMNIPAQUE là thương hiệu của General Electric Company hoặc một trong những công ty con 
của nó. GE và GE Monogram là thương hiệu của General Electric Company.
Sản phẩm xuất xứ Nauy.

© 2017 General Electric Company - Mọi quyền được bảo lưu.

ONC-1 T -CORK
Đã sửa đổi vào tháng 3 năm 2017
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