
OMNIPAQUE™ (йохексол) инжекция
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ОПИСАНИЕ
Йохексол,N,N´-бис(2,3-дихидроксипропил)-5-[N-(2,3-дихидроксипропил)-ацетамидо]-2,4,6-
трийодоизофталамид, е нейонна, водоразтворима рентгенографска контрастна среда с молекулно 
тегло 821,14 (съдържание на йод 46,36%). Във воден разтвор всяка трийодирана молекула остава 
недисоциирана. Химичната структура е:

OMNIPAQUE се предлага като стерилен, без апирогенен, безцветен до бледожълт разтвор, в следните 
концентрации на йод: 140, 180, 240, 300 и 350 mgI/mL. OMNIPAQUE 140 съдържа 302 mg йохексол, 
еквивалентни на 140 mg органичен йод на mL; OMNIPAQUE 180 съдържа 388 mg йохексол, 
еквивалентни на 180 mg органичен йод на mL; OMNIPAQUE 240 съдържа 518 mg йохексол, 
еквивалентен на 240 mg органичен йод на mL; OMNIPAQUE 300 съдържа 647 mg йохексол, еквивалентен 
на 300 mg органичен йод на mL; и OMNIPAQUE 350 съдържа 755 mg йохексол, еквивалентен на 350 mg 
органичен йод на mL. Всеки милилитър разтвор на йохексол съдържа 1,21 mg трометамин и 0,1 mg 
калциев динатриев едетат с рН, регулирано между 6,8 и 7,7 със солна киселина или натриев хидроксид. 
Всички разтвори се стерилизират чрез автоклавиране и не съдържат консерванти. Неизползваните 
порции трябва да се изхвърлят. Разтворът на йохексол е чувствителен към светлина и следователно 
трябва да се пази от излагане.
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Наличните концентрации имат следните физични свойства:

Абсолютно

вискозитет
(cp)

Концентрация
(mgI/mL)

осмоларност*
(mOsm/kg вода)

Осмоларност
(mOsm/L)

Специфичен

Земно притегляне

20°C
2.3
3.1
5.8
11.8
20.4

37°С
1.5
2.0
3.4
6.3
10.4

37°С
1,164
1.209
1,280
1,349
1,406

140
180
240
300
350

* Чрез осмометрия с парно налягане.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 имат 
осмолалитети от приблизително 1,1 до 3,0 пъти по-високи от плазмата (285 mOsm/kg вода над 
масата) или цереброспин/кг вода, както е показано в 30mspin1kg вода са хипертонични при 
условия на употреба.

РАЗДЕЛ I
КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ - Интратекално

Йохексол се абсорбира от цереброспиналната течност (CSF) в кръвния поток и се елиминира чрез бъбречна 
екскреция. Не се наблюдава значителен метаболизъм, дейодиране или биотрансформация.
При пет възрастни пациенти, получаващи 16 до 18 милилитра йохексол (180 mgI/
mL) чрез лумбална интратекална инжекция, приблизително 88 (73,1-98,2) 
процента от инжектираната доза се екскретира в урината през първите 24 часа 
след приложението. Бъбречният и телесният клирънс е 99 (47-137) милилитра в 
минута и 109 (52-138) милилитра в минута. Средната максимална плазмена 
концентрация е 119 (72-177) микрограма йохексол на милилитър и настъпва след 
3,8 (2-6) часа. Обемът на разпределение е 557 (350-849) милилитра на килограм. 
При един пациент с голям тумор на гръбначния мозък, екскрецията е забавена 
(67 процента от дозата се появява в урината през първите 24 часа) без разлика в 
общото възстановяване в урината след 48 часа.

Първоначалната концентрация и обемът на средата, във връзка с подходящата манипулация на 
пациента и обема на CSF, в който се поставя средата, ще определят степента на диагностичния 
контраст, който може да бъде постигнат.
След интратекално инжектиране при конвенционална радиография, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 и 
OMNIPAQUE 300 ще продължат да осигуряват добър диагностичен контраст за най-малко 30 минути. Бавната 
дифузия на йохексол се извършва в CSF с последваща абсорбция в кръвния поток. Веднъж попаднал в 
системното кръвообращение, йохексолът показва слаба тенденция да се свързва със серумни или плазмени 
протеини. Приблизително 1 час след инжектирането контрастът с диагностично качество вече няма да е 
наличен за конвенционалната миелография. Ако трябва да последва компютърна томографска (CT) 
миелография, трябва да се обмисли забавяне от няколко часа, за да се позволи степента на контраста да 
намалее.
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След приложение в лумбалното субарахноидално пространство, компютърната томография показва 
наличието на контрастно вещество в гръдната област за около 1 час, в цервикалната област за около 
2 часа и в базалните цистерни за 3 до 4 часа.
При пациенти с бъбречно увреждане, в зависимост от степента на увреждане, може да се очакват 
продължителни плазмени нива на йохексол поради намалено бъбречно елиминиране.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА - Интратекално
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 и OMNIPAQUE 300 са показани за интратекално приложение при 
възрастни, включително миелография (лумбална, гръдна, цервикална, тотална колонна) и контрастно 
подобрение за компютърна томография (миелография, цистернография, вентрикулография).

OMNIPAQUE 180 е показан за интратекално приложение при деца, включително миелография 
(лумбална, гръдна, цервикална, тотална колонна) и контрастно подобрение за компютърна 
томография (миелография, цистернография).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - Интратекално
OMNIPAQUE не трябва да се прилага при пациенти с известна свръхчувствителност към йохексол. 
Миелографията не трябва да се извършва при наличие на значителна локална или системна инфекция, при 
която е вероятна бактериемия.
Интратекално приложение на кортикостероиди с OMNIPAQUE е противопоказано.
Поради възможността от предозиране, незабавно повторна миелография в случай на техническа 
неизправност е противопоказана (вижте ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – Общи
ТЕЖКИ НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИИ — НЕВНИМАТЕЛНО ИНТРАТЕКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Съобщавани са 
сериозни нежелани реакции поради неволно интратекално приложение на йодирани контрастни 
вещества, които не са показани за интратекално приложение. Тези сериозни нежелани реакции 
включват: смърт, конвулсии, мозъчен кръвоизлив, кома, парализа, арахноидит, остра бъбречна 
недостатъчност, сърдечен арест, гърчове, рабдомиолиза, хипертермия и мозъчен оток. Специално 
внимание трябва да се обърне, за да се гарантира, че OMNIPAQUE 140 и 350 не се прилагат 
интратекално. (Всички други концентрации на OMNIPAQUE са одобрени за интратекално приложение.)

Ако се срещне силно кървава CSF, възможните ползи от миелографската процедура трябва да се 
обмислят по отношение на риска за пациента.
Препоръчва се повишено внимание при пациенти с анамнеза за епилепсия, тежки сърдечно-съдови заболявания, хроничен 

алкохолизъм или множествена склероза.

Пациентите в напреднала възраст могат да представляват по-голям риск след миелография. Необходимостта от процедурата 

при тези пациенти трябва да се прецени внимателно. Специално внимание трябва да се обърне на дозата и концентрацията 

на средата, хидратацията и използваната техника.

Пациентите, които получават антиконвулсанти, трябва да бъдат поддържани на тази терапия. Ако възникне 
гърч, се препоръчва интравенозен диазепам или фенобарбитал натрий. При пациенти с анамнеза за гърчова 
активност, които не са на антиконвулсивна терапия, трябва да се обмисли премедикация с барбитурати.

Профилактично антиконвулсивно лечение с барбитурати трябва да се обмисли при пациенти с данни за 
непреднамерено вътречерепно навлизане на голям или концентриран болус от контрастното вещество, тъй 
като в такива случаи може да има повишен риск от гърчове.
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Лекарства, които понижават гърчовия праг, особено фенотиазиновите производни, включително тези, използвани 
за техните антихистаминови свойства, не се препоръчват за употреба с OMNIPAQUE. Други включват МАО 
инхибитори, трициклични антидепресанти, стимуланти на ЦНС и психоактивни лекарства, описани като 
аналептици, основни транквиланти или антипсихотични лекарства. Въпреки че допринасящата роля на тези 
лекарства не е установена, употребата на такива лекарства трябва да се основава на лекарската оценка на 
потенциалните ползи и потенциални рискове. Лекарите са спрели приема на тези средства най-малко 48 часа преди 
и най-малко 24 часа след процедурата.
Необходима е грижа при лечението на пациента, за да се предотврати неволно вътречерепно навлизане на голяма доза 

или концентриран болус от средата. Също така трябва да се насочат усилията, за да се избегне бързото разпръскване на 

средата, причиняващо неволно повишаване на вътречерепните нива (например чрез активно движение на пациента). Не 

се препоръчва директно интрацистернално или вентрикуларно приложение за стандартна рентгенография (не КТ).

В повечето съобщени случаи на големи моторни припадъци с нейонна миелографска среда е налице един 
или повече от следните фактори. Затова избягвайте:
• Отклонения от препоръчаната процедура или при миелографско управление.
• Употреба при пациенти с анамнеза за епилепсия.
• Предозиране.
• Интракраниално навлизане на болус или преждевременна дифузия на висока концентрация на средата.
• Медикаменти с невролептични лекарства или фенотиазинови средства против гадене.

• Неуспех да се поддържа повдигане на главата по време на процедурата, на носилката или в леглото.
• Прекомерно и особено активно движение или напъване на пациента.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи
Диагностичните процедури, които включват използването на рентгеноконтрастни диагностични средства, 
трябва да се извършват под ръководството на персонал с необходимата подготовка и със задълбочени 
познания за конкретната процедура, която трябва да се извърши. Трябва да има подходящи съоръжения за 
справяне с всяко усложнение на процедурата, както и за спешно лечение на тежки реакции към самия 
контрастен агент. След парентерално приложение на рентгеноконтрастно средство, компетентен персонал и 
спешна помощ трябва да са на разположение за най-малко 30 до 60 минути, тъй като са настъпили тежки 
забавени реакции. (Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ.)
Подготвителната дехидратация е опасна и може да допринесе за остра бъбречна недостатъчност при пациенти с 

напреднало съдово заболяване, пациенти с диабет и при податливи пациенти без диабет (често в напреднала възраст с 

предшестващо бъбречно заболяване). Дехидратацията при тези пациенти изглежда се засилва от осмотичното 

диуретично действие на контрастните вещества. Пациентите трябва да бъдат добре хидратирани преди и след 
прилагане на всяка контрастна среда, включително йохексол.
Винаги трябва да се има предвид възможността за реакция, включително сериозни, животозастрашаващи, фатални, 
анафилактоидни, сърдечно-съдови реакции или реакции от страна на централната нервна система (вижте 
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ). Ето защо е от изключителна важност курсът на действие да бъде внимателно планиран 
предварително за незабавно лечение на сериозни реакции и адекватните и подходящи съоръжения и персонал да 
бъдат лесно достъпни в случай на реакция.
Винаги трябва да се има предвид възможността за идиосинкратична реакция при податливи пациенти (вижте 
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ). Възприемчивата популация включва, но не се ограничава до пациенти с анамнеза за 
предишна реакция към контрастни вещества, пациенти с известна чувствителност към йод per se и пациенти 
с известна клинична свръхчувствителност: бронхиална астма, сенна хрема и хранителни алергии .
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Появата на тежки идиосинкратични реакции доведе до използването на няколко метода за предварително тестване. Въпреки това, 

не може да се разчита на предварителното тестване за прогнозиране на тежки реакции и само по себе си може да бъде опасно за 

пациента. Предполага се, че задълбочената медицинска анамнеза с акцент върху алергията и свръхчувствителността, преди 

инжектирането на каквото и да е контрастно вещество, може да бъде по-точна от предварителното тестване при прогнозиране на 

потенциални нежелани реакции.

Положителната анамнеза за алергии или свръхчувствителност не е произволно противопоказание за употребата на 

контрастно вещество, когато диагностичната процедура се счита за съществена, но трябва да се внимава (вижте НЕЖЕЛАНИ 

РЕАКЦИИ). Трябва да се обмисли премедикация с антихистамини или кортикостероиди, за да се избегнат или сведат до 

минимум възможни алергични реакции при такива пациенти. Последните доклади показват, че такова предварително 

лечение не предотвратява сериозни животозастрашаващи реакции, но може да намали както честотата, така и тежестта им.

При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност или недостатъчност се очаква да настъпи компенсаторна 
жлъчна екскреция на лекарството с бавен клирънс в жлъчката. Пациенти с хепаторенална недостатъчност 
не трябва да се изследват, освен ако възможността за полза явно надвишава допълнителния риск.

Прилагането на контрастни вещества трябва да се извършва от квалифициран персонал, запознат с процедурата 
и подходящото управление на пациента (вижте УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТА). При всяка гръбначна пункция 
трябва да се използва стерилна техника.
Когато OMNIPAQUE трябва да се инжектира с пластмасови спринцовки за еднократна употреба, контрастното вещество 

трябва да се изтегли в спринцовката и да се използва незабавно.

Ако се използва оборудване за еднократна употреба, трябва да се внимава внимателно, за да се предотврати остатъчно 

замърсяване със следи от почистващи препарати.

Парентералните продукти трябва да се проверяват визуално за частици и промяна в цвета 
преди приложение. Ако има частици или промяна в цвета, не използвайте. Повторете 
процедури:Ако по клинична преценка на лекаря са необходими последователни или повторни 
прегледи, трябва да се спазва подходящ интервал от време между приложенията, за да се даде 
възможност за нормално изчистване на лекарството от тялото (вижте ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ и 
КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ).

Информация за пациенти (или, ако е приложимо, деца)
Пациентите, получаващи инжекционни рентгеноконтрастни диагностични средства, трябва да бъдат 

инструктирани да: 1. Информират Вашия лекар, ако сте бременна (вижте КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ).

2. Информирайте Вашия лекар, ако сте диабетик или ако имате множествен миелом, феохромоцитом, 

хомозиготна сърповидно-клетъчна болест или известно заболяване на щитовидната жлеза (вижте 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

3. Информирайте Вашия лекар, ако сте алергични към някакви лекарства, храна или ако сте имали някакви реакции към 

предишни инжекции на багрила, използвани за рентгенови процедури (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – Общи).

4. Информирайте Вашия лекар за всички други лекарства, които приемате в момента, включително 
лекарства без рецепта, преди да Ви приложи това лекарство.

Лекарствени взаимодействия

Лекарства, които понижават гърчовия праг, особено фенотиазиновите производни, включително тези, 
използвани за техните антихистаминови или противогадни свойства, не се препоръчват за употреба с 
OMNIPAQUE. Други включват инхибитори на моноаминоксидазата (МАО), трициклични антидепресанти, 
стимуланти на ЦНС, психоактивни лекарства, описани като аналептици, основни транквиланти или 
антипсихотици. Такива лекарства трябва да се преустановят най-малко 48 часа преди миелографията
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не се използва за контрол на гадене или повръщане по време на или след миелография и не трябва да се 
възобновява поне 24 часа след процедурата. При неселективни процедури при пациенти на тези лекарства, 
помислете за профилактична употреба на антиконвулсанти.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта
Не са провеждани дългосрочни проучвания върху животни за оценка на канцерогенния потенциал, 
мутагенезата или дали OMNIPAQUE може да повлияе фертилитета при мъже или жени.

Категория Бременност
Проведени са репродуктивни проучвания при плъхове и зайци с до 100 пъти препоръчителната доза при хора. Не са 
доказани доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на плода поради OMNIPAQUE. Няма обаче 
проучвания при бременни жени. Тъй като проучванията за репродукция при животни не винаги са предсказващи 
човешкия отговор, това лекарство трябва да се използва по време на бременност само ако е абсолютно необходимо.

Кърмещи майки
Не е известно до каква степен йохексол се екскретира в кърмата. Въпреки това, много инжекционни 
контрастни вещества се екскретират непроменени в кърмата. Въпреки че не е установено, че се 
появяват сериозни нежелани реакции при кърмачета, трябва да се внимава, когато интраваскуларни 
контрастни вещества се прилагат на кърмачки. Кърменето с шише може да бъде заменено с кърмене 
за 24 часа след прилагане на OMNIPAQUE.

Педиатрична употреба

Педиатричните пациенти с по-висок риск от нежелани събития по време на прилагане на контрастно 
вещество могат да включват тези, които имат астма, чувствителност към лекарства и/или алергени, 
застойна сърдечна недостатъчност, серумен креатинин над 1,5 mg/dL или тези на възраст под 12 месеца.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ - Интратекално
Най-често съобщаваните нежелани реакции при OMNIPAQUE са главоболие, лека до умерена болка, включително 
болки в гърба, шията и скованост, гадене и повръщане. Тези реакции обикновено се появяват 1 до 10 часа след 
инжектирането и почти всички се проявяват в рамките на 24 часа. Те обикновено са леки до умерени по степен, 
продължават няколко часа и обикновено изчезват в рамките на 24 часа. Рядко главоболието може да бъде силно или 
да продължи с дни. Главоболието често е придружено от гадене и повръщане и е по-често и постоянно при 
пациенти, които не са оптимално хидратирани. Могат да възникнат преходни промени в жизнените показатели и 
тяхното значение трябва да се преценява на индивидуална основа. Тези реакции, съобщени в клинични проучвания 
с OMNIPAQUE, са изброени по-долу в низходящ ред на възникване въз основа на клинични проучвания при 1531 
пациенти.
главоболие:Най-често срещаната нежелана реакция след миелография е главоболие, с честота от 
приблизително 18%. Главоболието може да бъде причинено или от директен ефект на контрастното 
вещество, или от изтичане на CSF на мястото на дуралната пункция. Въпреки това, при лечението на 
пациента се счита за по-важно да се сведе до минимум вътречерепното навлизане на контрастна среда 
чрез постурално управление, отколкото опитите за контролиране на възможното изтичане на CSF (вижте 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТА).
болка:Лека до умерена болка, включително болки в гърба, шията и скованост, и невралгия се 
появяват след инжектиране с честота от около 8%.
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Гадене и повръщане:Гадене е докладвано с честота от около 6%, а повръщане около 3% (вж. ВЕДЕНИЕ НА 
ПАЦИЕНТА). Поддържането на нормална хидратация е много важно. Не се препоръчва употребата на 
фенотиазинови средства против гадене. (Вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ—Общи.) Успокоението на пациента, че 
гаденето ще изчезне обикновено е всичко, което се изисква.
виене на свят:Преходно световъртеж се съобщава при около 2% от пациентите.
Други реакции:Други реакции, настъпващи с индивидуална честота под 0,1% включват: чувство за 
тежест, хипотония, хипертония, усещане за топлина, изпотяване, световъртеж, загуба на апетит, 
сънливост, хипертония, фотофобия, шум в ушите, невралгия, парестезия, затруднено уриниране, и 
неврологични промени. Всички бяха преходни и леки, без клинични последици.

Педиатрия
В контролирани клинични проучвания, включващи 152 пациенти за педиатрична миелография чрез лумбална пункция, 

нежеланите събития след употребата на OMNIPAQUE 180 обикновено са по-рядко срещани, отколкото при възрастни.

главоболие:
повръщане:
болки в гърба:

Други реакции:Други реакции, настъпващи с индивидуална честота под 0,7%, включват: треска, копривна 
треска, стомашни болки, зрителни халюцинации и неврологични промени. Всички бяха преходни и леки, 
без клинични последици.

9%
6%

1,3%

Общи нежелани реакции към контрастни среди
Лекарите трябва да бъдат нащрек за появата на нежелани реакции в допълнение към тези, 
обсъдени по-горе, особено следните реакции, които са докладвани в литературата за други 
нейонни, водоразтворими миелографски среди и рядко с йохексол. Те включват, но не се 
ограничават до конвулсии, асептичен и бактериален менингит и ЦНС и други неврологични 
нарушения.
Синдром на асептичен менингит се съобщава рядко (по-малко от 0,01%). Обикновено се предшества от силно 
изразено главоболие, гадене и повръщане. Началото обикновено настъпва около 12 до 18 часа след 
процедурата. Изявени черти са менингизъм, треска, понякога с окуломоторни признаци и умствено 
объркване. Лумбалната пункция разкрива висок брой бели клетки, високо съдържание на протеин, често с 
ниско ниво на глюкоза и отсъствие на организми. Състоянието обикновено започва да се изчиства 
спонтанно около 10 часа след началото, с пълно възстановяване за 2 до 3 дни.

Алергия или идиосинкразия:Втрисане, треска, обилна диафореза, сърбеж, уртикария, назална конгестия, 
диспнея и случай на синдром на Guillain-Barré.
Дразнене на ЦНС:Леки и преходни аберации на възприятието като халюцинации, деперсонализация, 
амнезия, враждебност, амблиопия, диплопия, фотофобия, психоза, безсъние, тревожност, депресия, 
хиперестезия, зрителни или слухови или говорни нарушения, объркване и дезориентация. Освен 
това има неразположение, слабост, конвулсии, промени в ЕЕГ, менингизъм, хиперрефлексия или 
арефлексия, хипертония или отпуснатост, хемиплегия, парализа, квадриплегия, безпокойство, 
тремор, ехоакузия, ехолалия, астериксис, мозъчна хеморагия и хеморагия.

Рядко се съобщават и дълбоки психични разстройства. Те обикновено се състоят от различни форми и 
степени на афазия, умствено объркване или дезориентация. Началото обикновено е от 8 до 10 часа и 
продължава около 24 часа, без странични ефекти. Въпреки това, понякога имат
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се проявява като страх, възбуда или прогресивно оттегляне в няколко случая до точката на 
сомнолентност, ступор и кома. В някои случаи те са били придружени от преходна загуба на слуха или 
други слухови симптоми и зрителни нарушения (считани за субективни или налудничави), 
включително едностранна или двустранна загуба на зрение, която може да продължи с часове. В един 
случай се съобщава за трайна кортикална загуба на зрение във връзка с конвулсии. Съобщава се 
вентрикуларен блок; може да има амнезия в различна степен за събитието на реакцията.

Рядко се съобщава за персистираща, макар и преходна слабост в краката или очните мускули. 
Периферните невропатии са редки и преходни. Те включват сензорни и/или двигателни или нервни 
смущения, миелит, постоянна болка или слабост в мускулите на крака, парализа на 6-ти нерв или 
синдром на кауда equina. Мускулни крампи, фасцикулация или миоклония, гръбначни конвулсии или 
спастичност са необичайни и реагират незабавно на малка интравенозна доза диазепам. Като цяло 
реакциите, за които е известно, че възникват при парентерално приложение на йодирани контрастни 
средства, са възможни с всяко нейонно средство. Приблизително 95 процента от нежеланите реакции, 
придружаващи употребата на водоразтворими контрастни вещества, са леки до умерени по степен. 
Въпреки това, тежки, животозастрашаващи, анафилактоидни и фатални реакции,

Нежеланите реакции към инжекционни контрастни вещества попадат в две категории: хемотоксични реакции и 
идиосинкратични реакции.
Хемотоксичните реакции са резултат от физикохимичните свойства на контрастното вещество, дозата и скоростта 
на инжектиране. Всички хемодинамични нарушения и наранявания на органи или съдове, перфузирани от 
контрастното вещество, са включени в тази категория.
Идиосинкратичните реакции включват всички други реакции. Те се срещат по-често при пациенти на възраст от 20 
до 40 години. Идиосинкратичните реакции могат или не могат да зависят от количеството инжектирана доза, 
скоростта на инжектиране и рентгенографската процедура. Идиосинкратичните реакции се подразделят на леки, 
междинни и тежки. Малките реакции са самоограничаващи се и с кратка продължителност; тежките реакции са 
животозастрашаващи и лечението е спешно и задължително.
Съобщената честота на нежелани реакции към контрастни вещества при пациенти с анамнеза за алергия е два пъти 
по-висока от общата популация. Пациентите с анамнеза за предишни реакции към контрастно вещество са три пъти 
по-податливи от другите пациенти. Въпреки това, чувствителността към контрастни вещества не изглежда да се 
повишава при многократни изследвания.
Повечето нежелани реакции към инжекционни контрастни вещества се появяват в рамките на 1 до 3 минути след началото на 

инжектирането, но могат да се появят забавени реакции.

ПРЕДОЗИРАНЕ
Не са докладвани клинични последици от предозиране с OMNIPAQUE. Въпреки това, въз основа на опита с 
други нейонни миелографски среди, лекарите трябва да бъдат нащрек за потенциално увеличаване на 
честотата и тежестта на реакциите, медиирани от ЦНС. Дори използването на препоръчана доза може да 
доведе до ефекти, равностойни на предозиране, ако неправилното управление на пациента по време на 
или непосредствено след процедурата позволява непреднамерено ранно навлизане в черепа на голяма 
част от средата.
Интрацистерналният LD50стойността на OMNIPAQUE (в грамове йод на килограм телесно тегло) е по-
голяма от 2,0 при мишки.
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ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ — Интратекално
Обемът и концентрацията на OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 или OMNIPAQUE 300, които 
ще се прилагат, ще зависят от степента и степента на контраста, изискван в 
изследваната(ите) зона(и), и от използваното оборудване и техника.
OMNIPAQUE 180 при концентрация от 180 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 при концентрация от 240 mgI/mL 
или OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 mgI/mL се препоръчва за изследване на лумбалната, 
гръдната и цервикалната област при възрастни лумбална или директна цервикална инжекция и е 
леко хипертонична спрямо CSF.
OMNIPAQUE 180 в концентрация от 180 mgI/mL се препоръчва за изследване на лумбалната, гръдната и 
цервикалната област при деца чрез лумбална инжекция и е леко хипертоничен спрямо церебралната течност.

Обща доза от 3060 mg йод или концентрация от 300 mgI/mL не трябва да се превишава при възрастни и 
обща доза от 2700 mg йод или концентрация от 180 mgI/mL не трябва да се превишава при еднократно 
миелографско изследване. Това се основава на оценка на клиничните проучвания до момента. Както при 
всички диагностични процедури, трябва да се използват минималният обем и доза за получаване на 
адекватна визуализация. Повечето процедури не изискват нито максимална доза, нито концентрация.

Анестезия не е необходима. Обикновено не са необходими успокоителни или транквиланти за премедикация (вижте 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ). Пациентите трябва да бъдат добре хидратирани преди и след прилагане на контраст. Пациентите, 

предразположени към гърчове, трябва да се поддържат на антиконвулсивни лекарства. Много рентгеноконтрастни 

контрастни вещества са несъвместимиинвитрос някои антихистамини и много други лекарства; следователно, 

едновременните лекарства не трябва да се смесват физически с контрастни вещества. Скорост на инжектиране:За да се 

избегне прекомерно смесване с CSF и последващо разреждане на контраста, инжектирането трябва да се извършва бавно в 

продължение на 1 до 2 минути.

В зависимост от очаквания обем на контрастното вещество, което може да е необходимо за процедурата, може да се 

отстрани малко количество CSF, за да се сведе до минимум раздуването на субарахноидалните пространства.

Иглата за лумбална или цервикална пункция може да се отстрани веднага след инжектирането, тъй като не е 
необходимо да се отстранява OMNIPAQUE след инжектиране в субарахноидалното пространство.
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възрастни:Обичайните препоръчани общи дози за използване при лумбална, гръдна, цервикална и обща 
колонна миелография при възрастни са 1,2 gI до 3,06 gI, както следва:

Концентрация
(mgI/mL)

Сила на звука

(mL)
Доза
(gI)Процедура

Лумбална

миелография
(през лумбалния

инжекция)

Формулировки

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 240

180
240

10-17
7-12.5

1.8-3.06
1,7-3,0

гръдна
миелография
(през лумбалния

или цервикален

инжекция)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

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

Цервикална

миелография
(през лумбалния

инжекция)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

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

Цервикална

миелография
(чрез C1-2
инжекция)

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

Обща сума

Колонна
миелография
(през лумбалния

инжекция)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

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

педиатрия:Обичайните препоръчвани общи дози за лумбална, гръдна, цервикална и/или тотална колонна 
миелография чрез лумбална пункция при деца са 0,36 gI до 2,7 gI (вижте таблицата по-долу). Действителните 
прилагани обеми зависят до голяма степен от възрастта на пациента и се препоръчват следните указания.

Конц.
(mgI/mL)

180
180
180
180
180

Сила на звука

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

Доза
(gI)

0,36-0,72
0,72-1,44

0,9-1,8
0,9-2,16
1.08-2.7

възраст

0 до < 3 мес.
3 до < 36 мес.
3 до < 7 г.
7 до < 13г.
13 до 18г.
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Изтеглянето на контрастните вещества от техните контейнери трябва да се извършва при асептични 
условия със стерилни спринцовки. Спиналната пункция трябва винаги да се извършва при стерилни 
условия.
Парентералните продукти трябва да се проверяват визуално за частици или промяна в цвета 
преди приложение. Ако има частици или промяна в цвета, не използвайте. Повторете 
процедури:Ако по клинична преценка на лекаря са необходими последователни или повторни 
прегледи, трябва да се спазва подходящ интервал от време между приложенията, за да се даде 
възможност за нормално изчистване на лекарството от тялото. Трябва да се остави интервал от най-
малко 48 часа преди повторен преглед; обаче, когато е възможно, се препоръчва 5 до 7 дни.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТА — Интратекални 
предложения за обичайно лечение на пациенти

По всяко време трябва да се прилага добро управление на пациентите, за да се сведе до минимум потенциалът 

от усложнения, свързани с процедурата.

Предварителна процедура

• Трябва да се обмисли прекратяване на приема на невролептични лекарства (включително 
фенотиазини, напр. хлорпромазин, прохлорперазин и прометазин) поне 48 часа преди това.

• Поддържайте нормална диета до 2 часа преди процедурата.
• Осигурете хидратиращи течности до процедурата.

По време на процедурата

• Използвайте минимална доза и концентрация, необходими за задоволителен контраст (вижте 
ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).

• При всички техники за позициониране дръжте главата на пациента повдигната над най-високото ниво на гръбначния стълб.

• Не спускайте главата на масата повече от 15° в движеща се контрастна среда черепно.
• При пациенти с прекомерна лордоза, помислете за странично положение за инжектиране и движение на 

средната цефалада.
• Инжектирайте бавно (над 1 до 2 минути), за да избегнете прекомерно смесване.

• За да поддържате като болус, преместете средната към дисталната областмного бавно . Използвайте флуороскопско наблюдение.

• Избягвайте вътречерепното навлизане на болус.

• Избягвайте ранна и висока цефална дисперсия на средата.
• Избягвайте рязко или активно движение на пациента, за да сведете до минимум прекомерното смесване на средата с CSF. 

Инструктирайте пациента да останепасивен . Преместете пациентабавно и само при необходимост.

Следпроцедура
• Повдигнете главата на носилката най-малко на 30°, преди да преместите пациента върху нея.

• Придвижването върху и извън носилката трябва да се извършва бавно, като пациентът е напълно пасивен, 

поддържайки сенасочвам се към позиция.

• Преди да преместите пациента на леглото, повдигнете главата на леглото на 30° до 45°.

• Посъветвайте пациента да остане неподвижно в леглото, в седнало или полуседнало положение, особено през първите няколко 

часа.

• Поддържайте внимателно наблюдение най-малко 12 часа след миелограмата.

• Потърсете съдействие от страна на посетителите, за да запазите спокойствието на пациентанасочвам се към позиция, особено през 

първите няколко часа.
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• Насърчавайте пероралните течности. Диета според поносимостта.

• Ако се появи гадене или повръщане , не използвайте фенотиазинови средства против гадене. Продължителното 

гадене и повръщане ще доведат до дехидратация. Поради това се препоръчва незабавно обмисляне на заместване с 

интравенозни течности.

Алтернативен постпроцедурен метод
• Последните доказателства с нейонни, водоразтворими контрастни вещества предполагат, че поддържането на пациента след 

миелография в изправено положение (чрез инвалидна количка или придвижване) може да помогне за минимизиране на 

нежеланите ефекти. Изправеното положение може да помогне да се забави възходящото разпръскване на средата и да се 

увеличи максимално гръбначната арахноидна абсорбция.

РАЗДЕЛ II
КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ - Интраваскуларно

След интраваскуларно инжектиране йохексолът се разпределя в отделението на извънклетъчната течност и се 
екскретира непроменен чрез гломерулна филтрация. Той ще затъмни тези съдове по пътя на потока на 
контрастната среда, позволявайки рентгенографска визуализация на вътрешните структури, докато настъпи 
значителна хемодилуция.
Приблизително 90% или повече от инжектираната доза се екскретира в рамките на първите 24 часа, 
като пиковите концентрации в урината настъпват през първия час след приложението. Нивата на 
йохексол в плазмата и урината показват, че телесният клирънс на йохексол се дължи главно на 
бъбречния клирънс. Увеличаването на дозата от 500 mgI/kg на 1500 mgI/kg не променя значително 
клирънса на лекарството. След интравенозно приложение на йохексол (между 500 mgI/kg до 1500 mgI/
kg) при 16 възрастни хора са наблюдавани следните фармакокинетични стойности: бъбречен клирънс
—120 (86-162) ml/min; общ телесен клирънс—131 (98-165) mL/min; и обем на разпределение—165 
(108-219) mL/kg.
Бъбречното натрупване е достатъчно бързо, така че периодът на максимално затъмняване на бъбречните 
пасажи може да започне още 1 минута след интравенозната инжекция. Урограмите стават очевидни за около 
1 до 3 минути с оптимален контраст между 5 и 15 минути. При нефропатични състояния, особено когато 
екскреторният капацитет е променен, скоростта на екскреция може да варира непредвидимо и 
потъмняването може да се забави след инжектиране. Тежкото бъбречно увреждане може да доведе до липса 
на диагностично затъмняване на събирателната система и в зависимост от степента на бъбречно увреждане 
може да се очакват продължителни плазмени нива на йохексол. При тези пациенти, както и при кърмачета с 
незрели бъбреци, пътят на екскреция през жлъчния мехур и в тънките черва може да се увеличи.

Iohexol показва нисък афинитет към серумни или плазмени протеини и се свързва слабо със серумния 
албумин.
Не се наблюдава значителен метаболизъм, дейодиране или биотрансформация.
OMNIPAQUE вероятно преминава плацентарната бариера при хора чрез проста дифузия. Не е 
известно до каква степен йохексол се екскретира в кърмата.
Проучванията при животни показват, че йохексол не преминава в значителна степен непокътната 
кръвно-мозъчна бариера след интраваскуларно приложение.
OMNIPAQUE подобрява компютърните томографски изображения чрез увеличаване на радиографската 
ефективност. Степента на повишаване на плътността е пряко свързана със съдържанието на йод в 
приложената доза; пиковите нива на йод в кръвта настъпват веднага след бързото интравенозно 
инжектиране. Нивата в кръвта падат бързо в рамките на 5 до 10 минути, а полуживотът в съдовото 
отделение е приблизително 20 минути. Това може да се обясни с разреждането в съдовите и
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екстраваскуларни течности, което причинява първоначален рязък спад в плазмената концентрация. 
Равновесието с извънклетъчните компартменти се достига за около десет минути; след това падането става 
експоненциално.
Доказано е, че фармакокинетиката на йохексол както в нормална, така и в анормална тъкан е променлива. 
Изглежда, че усилването на контраста е най-голямо веднага след прилагане на болус (15 секунди до 120 секунди). По 
този начин най-голямото подобрение може да бъде открито чрез серия от последователни сканирания от две до три 
секунди, извършени в рамките на 30 до 90 секунди след инжектирането (т.е. динамично компютърно томографско 
изображение). Използването на техника за непрекъснато сканиране (т.е. динамично CT сканиране) може да подобри 
подобряването и диагностичната оценка на тумора и други лезии, като абсцес, понякога разкривайки неподозирано 
или по-обширно заболяване. Например, киста може да бъде разграничена от васкуларизирана твърда лезия, когато 
се сравняват предконтрастни и подобрени сканирания; неперфузираната маса показва непроменена рентгенова 
абсорбция (CT номер). Васкуларизираната лезия се характеризира с увеличаване на броя на CT в рамките на няколко 
минути след болус на интраваскуларен контрастен агент; може да е злокачествена, доброкачествена или нормална 
тъкан, но вероятно не би била киста, хематом или друга неваскуларна лезия.

Тъй като неподсиленото сканиране може да предостави адекватна диагностична информация при 
отделния пациент, решението за използване на контрастно усилване, което може да бъде свързано с 
риск и повишена радиационна експозиция, трябва да се основава на внимателна оценка на клинични, 
други радиологични и неусилени CT находки.

CT СКАНИРАНЕ НА ГЛАВАТА
За разлика от подобреното изобразяване на главата с компютърна томография, OMNIPAQUE не се натрупва в 
нормалната мозъчна тъкан поради наличието на нормална кръвно-мозъчна бариера. Увеличаването на 
абсорбцията на рентгенови лъчи в нормалния мозък се дължи на наличието на контрастно вещество в кръвния 
басейн. Пробив в кръвно-мозъчната бариера, какъвто се случва при злокачествени тумори на мозъка, позволява 
натрупването на контрастна среда в интерстициалната тъкан на тумора. Съседната нормална мозъчна тъкан не 
съдържа контрастното вещество.
Максимално усилване на контраста в тъканите често се случва след достигане на пикови нива на йод в 
кръвта. Може да възникне забавяне на максималното усилване на контраста. До 1 час след 
интравенозно болусно приложение са получени диагностични изображения на мозъка с подобрен 
контраст. Това забавяне предполага, че рентгенографското контрастно усилване поне отчасти зависи от 
натрупването на йод съдържаща среда в лезията и извън кръвния басейн, въпреки че механизмът, 
чрез който това се случва, не е ясен. Рентгенографското усилване на нетуморни лезии, като 
артериовенозни малформации и аневризми, вероятно зависи от съдържанието на йод в циркулиращия 
кръвен басейн.
При пациенти, за които се знае или се подозира, че кръвно-мозъчната бариера е нарушена, употребата на каквато и да е 

рентгенографска контрастна среда трябва да бъде оценена на база индивидуален риск/полза. Въпреки това, в сравнение с 

йонните среди, нейонните среди са по-малко токсични за централната нервна система.

CT СКАНИРАНЕ НА ТЯЛО
За разлика от подобреното изобразяване на тялото с компютърна томография (неврална тъкан), OMNIPAQUE 
дифундира бързо от съдовото в екстраваскуларното пространство. Увеличаването на абсорбцията на рентгенови 
лъчи е свързано с притока на кръв, концентрацията на контрастната среда и екстракцията на контрастната среда 
от интерстициалната тъкан на тумори, тъй като не съществува бариера. По този начин усилването на контраста се 
дължи на относителните разлики в екстраваскуларната дифузия между нормална и анормална тъкан, доста 
различна от тази в мозъка.
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ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА,
ОБЩИ - Интраваскуларно

OMNIPAQUE 350 е показан при възрастни за ангиокардиография (вентрикулография, селективна коронарна 
артериография), аортография, включваща изследвания на корен на аортата, аортна дъга, възходяща аорта, 
коремна аорта и нейните разклонения, контрастно усилване за компютърно томографско изображение на 
главата и тялото, интравенозна цифрова субтракция на главата, шията, коремните, бъбречните и 
периферните съдове, периферна артериография и екскреторна урография.
OMNIPAQUE 350 е показан при деца за ангиокардиография (вентрикулография, белодробна 
артериография и венография; изследвания на колатералните артерии и аортография, включително 
корен на аортата, аортна дъга, възходяща и низходяща аорта).
OMNIPAQUE 300 е показан при възрастни за аортография, включително изследвания на аортната дъга, 
коремната аорта и нейните клонове, контрастно усилване за компютърна томография на главата и 
тялото, церебрална артериография, периферна венография (флебография) и екскреторна урография.

OMNIPAQUE 300 е показан при деца за ангиокардиография (вентрикулография), екскреторна 
урография и контрастно усилване за компютърно томографско изображение на главата.
OMNIPAQUE 240 е показан при възрастни за усилване на контраста при компютърно томографско 
изображение на главата и периферна венография (флебография).
OMNIPAQUE 140 е показан при възрастни за интраартериална дигитална субтракционна ангиография на главата, 
шията, коремните, бъбречните и периферните съдове.
OMNIPAQUE 240 е показан при деца за усилване на контраста при компютърно томографско изображение 
на главата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
OMNIPAQUE не трябва да се прилага при пациенти с известна свръхчувствителност към йохексол.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – Общи
Нейонните йодирани контрастни вещества инхибират коагулацията на кръвта,инвитро, по-малко от йонната 

контрастна среда. Съобщава се за съсирване, когато кръвта остава в контакт със спринцовки, съдържащи нейонни 

контрастни вещества.

Сериозни, рядко фатални, тромбоемболични събития, причиняващи инфаркт на миокарда и инсулт, са 
докладвани по време на ангиографски процедури с йонни и нейонни контрастни вещества. Поради 
това е необходима щателна техника за интраваскуларно приложение, особено по време на 
ангиографски процедури, за да се сведат до минимум тромбоемболичните събития. Много фактори, 
включително продължителност на процедурата, материал на катетъра и спринцовката, основно 
заболяване и съпътстващи лекарства, могат да допринесат за развитието на тромбоемболични 
събития. Поради тези причини се препоръчват прецизни ангиографски техники, включително 
специално внимание към манипулирането на проводника и катетъра, използване на колекторни 
системи и/или трипътни спирателни кранове, често промиване на катетър с хепаринизирани 
физиологични разтвори и минимизиране на продължителността на процедурата.инвитросъсирване.

OMNIPAQUE трябва да се прилага с изключително внимание при пациенти с тежки функционални 
нарушения на черния дроб и бъбреците, тежка тиреотоксикоза или миеломатоза. Диабетици със серумно 
ниво на креатинин над 3 mg/dL не трябва да се изследват, освен ако възможните ползи от
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прегледът явно надвишава допълнителния риск. OMNIPAQUE не се препоръчва за употреба при 
пациенти с анурия.
Рентгеноконтрастните контрастни вещества са потенциално опасни при пациенти с множествен 
миелом или друга парапротеинемия, особено при тези с терапевтично резистентна анурия. 
Въпреки че нито контрастното вещество, нито дехидратацията са доказали поотделно като 
причина за анурия при миелом, се спекулира, че комбинацията от двете може да бъде причинни 
фактори. Рискът при миеломатозни пациенти не е противопоказание; обаче са необходими 
специални предпазни мерки. Не се препоръчва частична дехидратация при подготовката на тези 
пациенти преди инжектиране, тъй като това може да предразположи пациента към преципитация 
на миеломния протеин в бъбречните тубули. Нито една форма на терапия, включително диализа, 
не е успяла да обърне ефекта. Миелом, който се среща най-често при хора над 40 години,

Йонната контрастна среда, когато се инжектира интравенозно или интраартериално, може да насърчи сърповидното 

заболяване при индивиди, които са хомозиготни за сърповидно-клетъчна болест.

Прилагането на рентгеноконтрастни материали при пациенти, за които е известно или се подозира, че имат 
феохромоцитом, трябва да се извършва с изключително внимание. Ако по мнението на лекаря възможните 
ползи от такива процедури надвишават разглежданите рискове, процедурите могат да бъдат извършени; 
количеството инжектирана рентгеноконтрастна среда обаче трябва да бъде сведено до абсолютен минимум. 
Кръвното налягане на пациента трябва да се оценява по време на процедурата и да са лесно достъпни мерки 
за лечение на хипертонична криза.
Докладите за тироидна буря след употребата на йодирани, йонни рентгеноконтрастни средства при пациенти с 
хипертиреоидизъм или с автономно функциониращ тироиден възел предполагат, че този допълнителен риск се 
оценява при такива пациенти преди употребата на каквото и да е контрастно вещество.
Тежки кожни нежелани реакции:Тежките кожни нежелани реакции (SCAR) могат да се развият от 1 час 
до няколко седмици след интраваскуларно приложение на контрастно вещество. Тези реакции включват 
синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза (SJS/TEN), остра генерализирана 
екзантематозна пустулоза (AGEP) и лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS). 
Тежестта на реакцията може да се увеличи и времето до началото може да намалее при повторно 
приложение на контрастно вещество; профилактичните лекарства може да не предотвратят или смекчат 
тежките кожни нежелани реакции. Избягвайте прилагането на Omnipaque на пациенти с анамнеза за 
тежка кожна нежелана реакция към Omnipaque. Урографията трябва да се извършва с повишено 
внимание при пациенти с тежко увредена бъбречна функция и пациенти с комбинирано бъбречно и 
чернодробно заболяване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи
Диагностичните процедури, които включват използването на рентгеноконтрастни диагностични средства, 
трябва да се извършват под ръководството на персонал с необходимата подготовка и със задълбочени 
познания за конкретната процедура, която трябва да се извърши. Трябва да има подходящи съоръжения за 
справяне с всяко усложнение на процедурата, както и за спешно лечение на тежки реакции към самия 
контрастен агент. След парентерално приложение на рентгеноконтрастно средство, компетентен персонал и 
спешна помощ трябва да са на разположение за най-малко 30 до 60 минути, тъй като са настъпили тежки 
забавени реакции (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларни – общи).

Подготвителната дехидратация е опасна и може да допринесе за остра бъбречна недостатъчност при пациенти с 

напреднало съдово заболяване, пациенти с диабет и при податливи пациенти без диабет (често в напреднала възраст с 

предшестващо бъбречно заболяване), кърмачета и малки деца. Дехидратация при тези пациенти

15

Референтен номер: 4080358



изглежда се засилва от осмотичното диуретично действие на урографските агенти. Смята се, че 
ограничаването на течностите през нощта преди екскреторната урография обикновено не осигурява по-
добра визуализация при нормални пациенти.Пациентите трябва да бъдат добре хидратирани преди и след 
прилагане на всяка контрастна среда, включително йохексол.
Съобщава се за остра бъбречна недостатъчност при пациенти с диабет с диабетна нефропатия и при 
чувствителни пациенти без диабет (често в напреднала възраст с предшестващо бъбречно заболяване) след 
екскреторна урография. Поради това трябва да се прецени внимателно потенциалните рискове, преди да се 
извърши тази рентгенографска процедура при тези пациенти.
Непосредствено след операцията екскреторната урография трябва да се използва с повишено внимание при реципиенти на 

бъбречна трансплантация.

Винаги трябва да се има предвид възможността за реакция, включително сериозни, животозастрашаващи, 
фатални, анафилактоидни или сърдечносъдови реакции (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларни – 
общи). От изключителна важност е курсът на действие да бъде внимателно планиран предварително за 
незабавно лечение на сериозни реакции и да е на разположение адекватен и подходящ персонал в случай 
на всяка реакция.
Винаги трябва да се има предвид възможността за идиосинкратична реакция при податливи пациенти (вижте 
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларни – общи). Възприемчивата популация включва, но не се ограничава до 
пациенти с анамнеза за предишна реакция към контрастни вещества, пациенти с известна чувствителност 
към йод per se и пациенти с известна клинична свръхчувствителност: бронхиална астма, сенна хрема и 
хранителни алергии .
Появата на тежки идиосинкратични реакции доведе до използването на няколко метода за предварително тестване. Въпреки това, 

не може да се разчита на предварителното тестване за прогнозиране на тежки реакции и само по себе си може да бъде опасно за 

пациента. Предполага се, че задълбочената медицинска анамнеза с акцент върху алергията и свръхчувствителността, преди 

инжектирането на каквото и да е контрастно вещество, може да бъде по-точна от предварителното тестване при прогнозиране на 

потенциални нежелани реакции.

Положителната анамнеза за алергии или свръхчувствителност не е произволно противопоказание за употребата на 
контрастен агент, когато диагностичната процедура се счита за съществена, но трябва да се внимава (вижте 
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларно – общи). Трябва да се обмисли премедикация с антихистамини или 
кортикостероиди, за да се избегнат или сведат до минимум възможни алергични реакции при такива пациенти и да 
се прилага с помощта на отделни спринцовки. Последните доклади показват, че такова предварително лечение не 
предотвратява сериозни животозастрашаващи реакции, но може да намали както честотата, така и тежестта им.

Въпреки че осмоларността на OMNIPAQUE е ниска в сравнение с йонните агенти на базата на диатризоат или йоталамат 

със сравнима концентрация на йод, потенциалното преходно повишаване на циркулаторния осмотичен товар при 

пациенти със застойна сърдечна недостатъчност изисква повишено внимание по време на инжектиране. Тези пациенти 

трябва да бъдат наблюдавани в продължение на няколко часа след процедурата, за да се открият забавени 

хемодинамични нарушения.

Общата анестезия може да бъде показана при извършването на някои процедури при избрани възрастни 
пациенти; въпреки това, при тези пациенти се съобщава за по-висока честота на нежелани реакции и може да се 
дължи на неспособността на пациента да идентифицира неприятни симптоми или на хипотензивния ефект на 
анестезията, която може да намали сърдечния дебит и да увеличи продължителността на експозицията на 
контрастен агент.
Ангиографията трябва да се избягва, когато е възможно при пациенти с хомоцистинурия, поради 
риск от предизвикване на тромбоза и емболия.
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При ангиографски процедури трябва да се има предвид възможността от разместване на плаки или увреждане или 

перфорация на съдовата стена по време на манипулациите с катетъра и инжектирането на контрастно вещество. 

Препоръчват се тестови инжекции, за да се гарантира правилното поставяне на катетъра.

Селективна коронарна артериография трябва да се извършва само при пациенти, при които очакваните 
ползи надвишават потенциалния риск. Присъщите рискове от ангиокардиографията при пациенти с 
хроничен белодробен емфизем трябва да се преценят спрямо необходимостта от извършване на тази 
процедура.
Когато OMNIPAQUE трябва да се инжектира с пластмасови спринцовки за еднократна употреба, контрастното вещество 

трябва да се изтегли в спринцовката и да се използва незабавно.

Ако се използва оборудване за еднократна употреба, трябва да се внимава внимателно, за да се предотврати остатъчно 

замърсяване със следи от почистващи препарати.

Парентералните продукти трябва да се проверяват визуално за частици и промяна в 
цвета преди приложение. Ако има частици или промяна в цвета, не използвайте.

Информация за пациентите
Пациентите, получаващи инжекционни рентгеноконтрастни диагностични средства, трябва да бъдат 

инструктирани да: 1. Информират Вашия лекар, ако сте бременна (вижте КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ – 

Интраваскуларна).

2. Информирайте Вашия лекар, ако сте диабетик или ако имате множествен миелом, феохромоцитом, 

хомозиготна сърповидно-клетъчна болест или известно заболяване на щитовидната жлеза (вижте 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

3. Информирайте Вашия лекар, ако сте алергични към някакви лекарства, храна или ако сте имали някакви реакции към 

предишни инжекции на багрила, използвани за рентгенови процедури (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – Общи).

4. Информирайте Вашия лекар за всички други лекарства, които приемате в момента, включително 
лекарства без рецепта, преди да Ви приложи това лекарство.

5. Посъветвайте пациентите да информират своя лекар, ако развият обрив след получаване на 
Omnipaque.

Взаимодействие лекарство/лабораторен тест

Ако йодсъдържащи изотопи трябва да се прилагат за диагностициране на заболяване на щитовидната жлеза, йод-

свързващият капацитет на тироидната тъкан може да бъде намален до 2 седмици след прилагане на контрастно вещество. 

Функционални тестове на щитовидната жлеза, които не зависят от йодната оценка, напр3

усвояването на смола или директните анализи на тироксин, не се повлияват.

Много рентгеноконтрастни контрастни вещества са несъвместимиинвитрос някои антихистамини и много други 

лекарства; следователно не трябва да се смесват други фармацевтични продукти с контрастни вещества.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта
Не са провеждани дългосрочни проучвания върху животни за оценка на канцерогенния потенциал, 
мутагенезата или дали OMNIPAQUE може да повлияе фертилитета при мъже или жени.

Категория Бременност
Проведени са репродуктивни проучвания при плъхове и зайци с до 100 пъти препоръчителната доза при хора. Не са 
доказани доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на плода поради OMNIPAQUE. Няма обаче 
проучвания при бременни жени. Тъй като проучванията за репродукция при животни не винаги са предсказващи 
човешкия отговор, това лекарство трябва да се използва по време на бременност само ако е абсолютно необходимо.
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Кърмещи майки
Не е известно до каква степен йохексол се екскретира в кърмата. Въпреки това, много инжекционни 
контрастни вещества се екскретират непроменени в кърмата. Въпреки че не е установено, че се 
появяват сериозни нежелани реакции при кърмачета, трябва да се внимава, когато интраваскуларни 
контрастни вещества се прилагат на кърмачки. Кърменето с шише може да бъде заменено с кърмене 
за 24 часа след прилагане на OMNIPAQUE.

Педиатрична употреба

Педиатричните пациенти с по-висок риск от нежелани събития по време на прилагане на контрастно 
вещество могат да включват тези, които имат астма, чувствителност към лекарства и/или алергени, 
застойна сърдечна недостатъчност, серумен креатинин над 1,5 mg/dL или тези на възраст под 12 месеца.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларни – общи
Нежеланите реакции след употребата на OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 и 
OMNIPAQUE 350 обикновено са с лека до умерена тежест. Въпреки това, сериозни, 
животозастрашаващи и фатални реакции, предимно от сърдечно-съдов произход, са свързани с 
прилагането на йод-съдържащи контрастни средства, включително OMNIPAQUE. Инжектирането на 
контрастно вещество често се свързва с усещане за топлина и болка, особено при периферна 
ангиография; болката и топлината са по-редки и по-малко тежки при OMNIPAQUE, отколкото при 
много контрастни средства.
Сърдечносъдова система:Аритмии, включително PVCs и PACs (2%), ангина/болка в гърдите (1%) и хипотония 
(0,7%). Други, включително сърдечна недостатъчност, асистолия, брадикардия, тахикардия и вазовагална 
реакция, са докладвани с индивидуална честота от 0,3% или по-малко. При контролирани клинични 
проучвания, включващи 1485 пациенти, е настъпил един фатален изход. Причинно-следствена връзка между 
тази смърт и йохексол не е установена.
Нервна система:Световъртеж (включително световъртеж и замаяност) (0,5%), болка (3%), зрителни 
аномалии (включително замъглено зрение и фотоми) (2%), главоболие (2%) и извращение на вкуса 
(1%). Други, включително тревожност, треска, двигателна и говорна дисфункция, конвулсии, 
парестезия, сомнолентност, схванат врат, хемипареза, синкоп, треперене, преходна исхемична атака, 
мозъчен инфаркт и нистагъм са докладвани с индивидуална честота от 0,3% или по-малко. 
Дихателната система:Диспнея, ринит, кашлица и ларингит, с индивидуална честота от 0,2% или по-
малко.
Стомашно-чревна система:Гадене (2%) и повръщане (0,7%). Докладвани са и други, включително 
диария, диспепсия, спазми и сухота в устата, с индивидуална честота под 0,1%. Кожа и придатъци:
Уртикария (0,3%), пурпура (0,1%), абсцес (0,1%) и сърбеж (0,1%). Индивидуалните нежелани реакции, 
които са се появили в значително по-голяма степен за конкретна процедура, са изброени под това 
указание.

Педиатрия
В контролирани клинични проучвания, включващи 391 пациенти за педиатрична ангиокардиография, урография и 
компютърно томографско изображение на главата с усилена контрастност, нежеланите реакции след употребата на 
OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 обикновено са по-рядко срещани, отколкото при възрастни.
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Сърдечносъдова система:Вентрикуларна тахикардия (0,5%), сърдечен блок 2:1 (0,5%), хипертония 
(0,3%) и анемия (0,3%).
Нервна система:Болка (0,8%), треска (0,5%), аномалия на вкуса (0,5%) и конвулсии (0,3%). 
Дихателната система:Конгестия (0,3%) и апнея (0,3%).
Стомашно-чревна система:Гадене (1%), хипогликемия (0,3%) и повръщане (2%). 
Кожа и придатъци:Обрив (0,3%).

Общи нежелани реакции към контрастни среди
Лекарите трябва да бъдат нащрек за появата на нежелани реакции в допълнение към тези, 
обсъдени по-горе.
Следните реакции са докладвани след приложение на други интраваскуларни йодирани контрастни средства 
и рядко с йохексол.Реакции, дължащи се на техниката:хематоми и екхимози.Хемодинамични реакции:
венозни спазми и тромбофлебит след интравенозно инжектиране.Сърдечно-съдови реакции:редки случаи на 
сърдечни аритмии, рефлекторна тахикардия, болка в гърдите, цианоза, хипертония, хипотония, периферна 
вазодилатация, шок и спиране на сърцето. Ендокринни реакции:Тестове за функция на щитовидната жлеза, 
показващи хипотиреоидизъм или преходно потискане на щитовидната жлеза, са съобщени рядко след 
прилагане на йодна контрастна среда при възрастни и педиатрични пациенти, включително кърмачета. 
Някои пациенти са лекувани за хипотиреоидизъм. Нарушения на кожата и подкожната тъкан:Реакциите 
варират от леки (обрив, еритема, сърбеж, уртикария, обезцветяване на кожата) до тежки: синдром на Stevens-
Johnson и токсична епидермална некролиза (SJS/TEN), остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP) 
и лекарствена реакция с еозинофилия (DRESS и системни симптоми). ).Бъбречни реакции:понякога преходна 
протеинурия и рядко олигурия или анурия.Алергични реакции:астматични пристъпи, назални и 
конюнктивални симптоми, дермални реакции като уртикария със или без сърбеж, както и плеоморфни 
обриви, кихане и сълзене и рядко анафилактични реакции. Настъпили са редки смъртни случаи поради това 
или неизвестни причини.Признаци и симптоми, свързани с дихателната система:белодробен или 
ларингеален оток, бронхоспазъм, диспнея;или на нервната система: безпокойство, тремор, конвулсии.Други 
реакции:зачервяване, болка, топлина, метален вкус, гадене, повръщане, тревожност, главоболие, объркване, 
бледност, слабост, изпотяване, локализирани области на оток, особено лицеви крампи, неутропения и 
замаяност. Рядко могат да се появят незабавни или забавени изтръпвания, понякога придружени от 
хиперпирексия. Рядко „йодизъм“ (подуване на слюнчените жлези) от органични йодни съединения се 
появява два дни след експозицията и отшумява до шестия ден.

Като цяло реакциите, за които е известно, че възникват при парентерално приложение на йодирани контрастни 
средства, са възможни с всяко нейонно средство. Приблизително 95 процента от нежеланите реакции, 
придружаващи употребата на водоразтворими интраваскуларно приложени контрастни вещества, са леки до 
умерени по степен. Настъпили са обаче тежки, животозастрашаващи анафилактоидни реакции, предимно от 
сърдечно-съдов произход. Съобщените случаи на смърт варират от 6,6 на 1 милион (0,00066 процента) до 1 на 10 
000 (0,01 процента). Повечето смъртни случаи настъпват по време на инжектиране или 5 до 10 минути по-късно; 
основната характеристика е спиране на сърцето със сърдечно-съдови заболявания като основен утежняващ фактор. 
В литературата се срещат изолирани съобщения за хипотензивен колапс и шок. Честотата на шока се оценява на 1 
от 20 000 (0,005 процента) пациенти.
Нежеланите реакции към инжекционни контрастни вещества попадат в две категории: хемотоксични реакции и 
идиосинкратични реакции.
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Хемотоксичните реакции са резултат от физикохимичните свойства на контрастното вещество, дозата и скоростта 
на инжектиране. Всички хемодинамични нарушения и наранявания на органи или съдове, перфузирани от 
контрастното вещество, са включени в тази категория.
Идиосинкратичните реакции включват всички други реакции. Те се срещат по-често при пациенти на възраст от 20 
до 40 години. Идиосинкратичните реакции могат или не могат да зависят от количеството инжектирана доза, 
скоростта на инжектиране и рентгенографската процедура. Идиосинкратичните реакции се подразделят на леки, 
междинни и тежки. Малките реакции са самоограничаващи се и с кратка продължителност; тежките реакции са 
животозастрашаващи и лечението е спешно и задължително.
Съобщената честота на нежелани реакции към контрастни вещества при пациенти с анамнеза за алергия е два пъти 
по-висока от общата популация. Пациентите с анамнеза за предишни реакции към контрастно вещество са три пъти 
по-податливи от другите пациенти. Въпреки това, чувствителността към контрастни вещества не изглежда да се 
повишава при многократни изследвания.
Повечето нежелани реакции към инжекционни контрастни вещества се появяват в рамките на 1 до 3 минути след началото на 

инжектирането, но могат да се появят забавени реакции.

Независимо от използвания контрастен агент, общата оценена честота на сериозните нежелани реакции е 
по-висока при ангиокардиография, отколкото при други процедури. По време на ангиокардиография и лява 
вентрикулография могат да се появят сърдечна декомпенсация, сериозни аритмии, ангина пекторис или 
миокардна исхемия или инфаркт. Електрокардиографските и хемодинамичните аномалии се появяват по-
рядко при OMNIPAQUE, отколкото при инжектиране на диатризоат меглумин и диатризоат натрий.

ПРЕДОЗИРАНЕ
Може да възникне предозиране. Нежеланите ефекти от предозиране са животозастрашаващи и засягат 
главно белодробната и сърдечно-съдовата система. Симптомите включват: цианоза, брадикардия, ацидоза, 
белодробен кръвоизлив, конвулсии, кома и спиране на сърцето. Лечението на предозиране е насочено към 
поддържане на всички жизнени функции и бързо започване на симптоматична терапия.

Интравенозният LD50стойностите на OMNIPAQUE (в грамове йод на килограм телесно тегло) са 24,2 
при мишки и 15,0 при плъхове.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ — Общи
Както при всички рентгеноконтрастни агенти, трябва да се използва най-ниската доза OMNIPAQUE, необходима за 
получаване на адекватна визуализация. По-ниска доза може да намали вероятността от нежелана реакция. 
Повечето процедури не изискват използване нито на максималния обем, нито на най-високата концентрация на 
OMNIPAQUE. Комбинацията от обем и концентрация на OMNIPAQUE, която ще се използва, трябва да бъде 
внимателно индивидуализирана, като се вземат предвид фактори като възраст, телесно тегло, размер на съда и 
скоростта на кръвния поток в съда. Трябва да се вземат предвид и други фактори, като очаквана патология, степен и 
степен на необходимото помътняване, структура(и) или област, която трябва да се изследва, болестни процеси, 
засягащи пациента, както и оборудване и техника, които трябва да се използват.

При всички съдови инжекции, включващи контрастни вещества, трябва да се използва стерилна техника. Изтеглянето на 

контрастните вещества от техните контейнери трябва да се извършва при асептични условия със стерилно оборудване. 

При всяка инвазивна процедура трябва да се използват стерилни техники. Ако се използва оборудване за еднократна 

употреба, трябва да се внимава внимателно, за да се предотврати остатъчно замърсяване със следи от почистващи 

препарати.
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Може да е желателно разтворите на рентгеноконтрастни диагностични средства да се използват при телесна температура при 

инжектиране.

Парентералните продукти трябва да се проверяват визуално за частици и промяна в цвета преди 
приложение, когато разтворът и контейнерът позволяват. Разтворите на OMNIPAQUE трябва да се 
използват само ако са прозрачни и в нормалния диапазон от безцветен до бледожълт. Ако има частици или 
промяна в цвета, не използвайте.

ИНДИВИДУАЛНИ ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
АНГИОКАРДИОГРАФИЯ
Фармакология – хемодинамични промени
OMNIPAQUE 350 в концентрация 350 mgI/mL е показан при възрастни за ангиокардиография 
(вентрикулография, инжекции на корен на аортата и селективна коронарна артериография).

OMNIPAQUE 350 в концентрация от 350 mgI/mL е показан при деца за ангиокардиография 
(вентрикулография, белодробна артериография и венография и изследвания на колатералните 
артерии).
OMNIPAQUE 300 в концентрация от 300 mgI/mL е показан при деца за 
ангиокардиография (вентрикулография).
След вентрикуларна и коронарна инжекция, пониженията на систоличното налягане са по-слабо изразени и 
се връщат към изходните стойности по-рано с OMNIPAQUE 350, отколкото с диатризоат меглумин и 
диатризоат натрий инжекция.
OMNIPAQUE 350 предизвиква по-малко удължаване на QT интервала, отколкото се наблюдава при 

инжектиране на диатризоат меглумин и диатризоат натрий.

При деца, след инжектиране на всички места, но особено след инжекции в вентрикуларна и белодробна артерия, 
понижаването както на систоличното, така и на диастолното вътресъдово налягане е значително по-слабо изразено 
при OMNIPAQUE 350, отколкото при инжектиране на диатризоат меглумин и диатризоат натрий.

При деца OMNIPAQUE 350 предизвиква значително по-малко скъсяване на RR интервала, отколкото се наблюдава 
при инжектиране на диатризоат меглумин и диатризоат натрий.
Ако се правят повторни инжекции в бърза последователност, всички тези промени вероятно ще 
бъдат по-изразени. (Вижте ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ.)

Предпазни мерки

По време на приложение на големи дози OMNIPAQUE 350 е желателно непрекъснато проследяване на жизнените 
показатели. Препоръчва се повишено внимание при прилагането на големи обеми при пациенти с начална 
сърдечна недостатъчност поради възможността от влошаване на съществуващото състояние. Хипотонията трябва 
да се коригира незабавно, тъй като може да предизвика сериозни аритмии.
Специално внимание по отношение на дозировката трябва да се спазва при пациенти с деснокамерна 
недостатъчност, белодробна хипертония или стенозирани белодробни съдови легла поради 
хемодинамичните промени, които могат да настъпят след инжектиране в десния сърдечен изходящ тракт. 
(Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – Общи.)
Педиатричните пациенти с по-висок риск от нежелани събития по време на прилагане на контрастно 
вещество могат да включват тези, които имат астма, чувствителност към лекарства и/или алергени, 
застойна сърдечна недостатъчност, серумен креатинин над 1,5 mg/dL или тези на възраст под 12 месеца.

Нежелани реакции
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Реакциите на сърдечно-съдовата система при ангиокардиографията включват ангина (8%), 
хипотония (2,5%), брадикардия (1,0%) и тахикардия (1,0%). (Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: 
Интраваскуларно – общи.)

Дозировка и приложение
Индивидуалната доза или обем се определя от размера на структурата, която трябва да се визуализира, 
очакваната степен на хемодилуция и клапната компетентност. Теглото е незначително съображение 
при възрастни, но трябва да се има предвид при кърмачета и малки деца. Обемът на всяка отделна 
инжекция е по-важен фактор от общата използвана доза. Когато се прилагат големи индивидуални 
обеми, както при вентрикулография и аортография, се предлага да се оставят няколко минути между 
всяка инжекция, за да се позволи отшумяване на възможни хемодинамични нарушения. 
Препоръчителният обем за еднократна инжекция на OMNIPAQUE 350 за ангиокардиографски 
процедури при възрастни и препоръчителните обеми за еднократна инжекция на OMNIPAQUE 350 и 
OMNIPAQUE 300 за ангиографски процедури при деца са както следва:

Вентрикулография
възрастни:Обичайният обем за възрастни за единична инжекция е 40 mL с диапазон от 30 mL до 60 mL. 
Това може да се повтори, ако е необходимо. Когато се комбинира със селективна коронарна 
артериография, общият приложен обем не трябва да надвишава 250 mL (87,5 gI).
педиатрия:Обичайната доза за еднократно инжектиране на OMNIPAQUE 350 е 1,25 mL/kg телесно 
тегло с диапазон от 1,0 mL/kg до 1,5 mL/kg. За OMNIPAQUE 300 обичайната доза за еднократна 
инжекция е 1,75 mL/kg с диапазон от 1,5 mL/kg до 2,0 mL/kg. Когато се прилагат множество 
инжекции, общата приложена доза не трябва да надвишава 5 mL/kg до общ обем от 250 mL 
OMNIPAQUE 350 или до общ обем от 291 mL OMNIPAQUE 300.

Селективна коронарна артериография
Обичайният обем за възрастни за дясна или лява коронарна артериография е 5 mL (диапазон от 3 mL до 14 mL) 
на инжекция.

Проучване на корена и дъгата на аортата, когато се използва самостоятелно

Обичайният обем за еднократна инжекция за възрастни е 50 mL, с диапазон от 20 mL до 75 mL.

Белодробна ангиография
педиатрия:Обичайната доза за еднократна инжекция е 1,0 mL/kg OMNIPAQUE 350.

Комбинирани ангиокардиографски процедури 
Множество процедури
възрастни:Визуализацията на множество съдови системи и целеви органи е възможна по време на 
еднократно рентгенографско изследване на пациента.
Големи дози OMNIPAQUE 350 се понасят добре при ангиографски процедури, изискващи 
множество инжекции.
Максималният общ обем за множество процедури не трябва да надвишава 250 mL от 350 mgI/mL 
(87,5 gI).
педиатрия:Визуализацията на множество съдови системи и целеви органи е възможна по време на 
еднократно рентгенографско изследване на пациента.
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Максималната обща доза за многократни инжекционни процедури не трябва да надвишава 
5,0 mL/kg до общ обем от 250 mL OMNIPAQUE 350 или 6,0 mL/kg до общ обем от 291 mL 
OMNIPAQUE 300.

АОРТОГРАФИЯ И СЕЛЕКТИВНА ВИСЦЕРАЛНА АРТЕРИОГРАФИЯ OMNIPAQUE 300 при концентрация от 
300 mgI/mL и OMNIPAQUE 350 при концентрация от 350 mgI/mL са показани при възрастни за употреба 
в аортография и селективна висцерална артериография, включително изследвания на аортната дъга, 
възходящата аорта и коремните клонове ( целиакия, мезентериални, бъбречни, чернодробни и 
далачни артерии).
OMNIPAQUE 350 в концентрация от 350 mgI/mL е показан при деца за употреба в аортография, 
включително изследвания на корена на аортата, аортната дъга, възходящата и низходящата аорта.

Предпазни мерки

При условия на забавена аортна циркулация има повишена вероятност аортографията да причини мускулен 
спазъм. Случайни сериозни неврологични усложнения, включително параплегия, също са докладвани при 
пациенти с аортоилиачна обструкция, обструкция на бедрената артерия, коремна компресия, хипотония, 
хипертония, спинална анестезия и инжектиране на вазопресори за увеличаване на контраста. При тези 
пациенти концентрацията, обемът и броят на повторните инжекции на средата трябва да се поддържат на 
минимум с подходящи интервали между инжекциите. Положението на пациента и върха на катетъра трябва 
да се следят внимателно.
Влизането на голяма аортна доза в бъбречната артерия може да причини, дори при липса на симптоми, 
албуминурия, хематурия и повишен креатинин и урея азот. Обикновено следва бързо и пълно 
възстановяване на функцията. (Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – Общи.)

Нежелани реакции
Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларни – общи и НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ – 
АНГИОКАРДИОГРАФИЯ.

Дозировка и приложение
възрастни:Обичайният обем за възрастни като единична инжекция е 50 mL до 80 mL за аортата, 30 mL до 60 
mL за основните клонове, включително цьолиакия и мезентериални артерии, и 5 mL до 15 mL за бъбречните 
артерии. Повтарящи се инжекции могат да се извършват, ако е показано, но общият обем не трябва да 
надвишава 291 mL OMNIPAQUE 300 или 250 mL OMNIPAQUE 350 (87,5 gI).
педиатрия:Обичайната доза за еднократно инжектиране е 1,0 mL/kg OMNIPAQUE 350 и не 
трябва да надвишава 5,0 mL/kg до общ обем от 250 mL OMNIPAQUE 350.

МОЗЪЧНА АРТЕРИОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 mgI/mL е показан при възрастни за употреба в церебрална 
артериография.
Степента на болка и зачервяване в резултат на употребата на OMNIPAQUE 300 при церебрална 
артериография е по-малка от тази, наблюдавана при сравними инжекции на много контрастни средства.
При церебрална артериография пациентите трябва да бъдат подходящо подготвени в съответствие със съществуващи или 

предполагаеми болестни състояния.

Предпазни мерки
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Церебралната артериография трябва да се извършва с изключително внимание и особено внимание при пациенти в 

напреднала възраст, пациенти в лошо клинично състояние, напреднала атеросклероза, тежка артериална хипертония, 

скорошен мозъчен емболизъм или тромбоза и сърдечна декомпенсация.

Тъй като контрастното вещество се прилага чрез бързо инжектиране, пациентът трябва да бъде 
наблюдаван за възможни нежелани реакции. (Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – Общи.)

Нежелани реакции
Церебралната артериография с водоразтворими контрастни вещества се свързва с временни неврологични 
усложнения, включително гърчове, сънливост, преходни парези и леки нарушения в зрението, като фотоми с 
продължителност 1 секунда или по-малко.
Реакциите на централната нервна система при церебрална артериография включват фотоми (15%), 
главоболие (5,5%) и болка (4,5%). (Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларно – общи.)

Дозировка и приложение
OMNIPAQUE 300 се препоръчва за церебрална артериография при следните обеми: обща каротидна 
артерия (6 mL до 12 mL), вътрешна каротидна артерия (8 mL до 10 mL), външна каротидна артерия (6 mL 
до 9 mL) и вертебрална артерия (6 mL до 10 mL).

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ С КОНТРАСТ
OMNIPAQUE 240 при концентрация от 240 mgI/mL, OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 mgI/mL и 
OMNIPAQUE 350 при концентрация от 350 mgI/mL са показани при възрастни за употреба при 
интравенозно контрастно усилване чрез компютърна томография на главата и тялото техника за бързо 
инжектиране или инфузия.
OMNIPAQUE 240 при концентрация от 240 mgI/mL и OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 mgI/mL са 
показани при деца за използване при интравенозно контрастно усилено компютърно томографско 
изображение на главата чрез бърза болусна инжекция.

CT СКАНИРАНЕ НА ГЛАВАТА
OMNIPAQUE може да се използва за предефиниране на диагностичната прецизност в области на мозъка, които иначе може 

да не са били визуализирани задоволително.

Тумори
OMNIPAQUE може да бъде полезен за изследване на наличието и степента на някои злокачествени 
заболявания като: глиоми, включително злокачествени глиоми, глиобластоми, астроцитоми, 
олигодендроглиоми и ганглиоми, епендимоми, медулобластоми, менингиоми, невроми, pinealomas, 
pinealomas, pinealomas, metastatymas, pinealomas, pinealomas, pinealomas, metastatymas, pinealomas. 
Полезността на контрастното усилване за изследване на ретробулбарното пространство и в случаите на 
глиом с нисък градус или инфилтрация не е доказана. При калцифицирани лезии има по-малка вероятност от 
усилване. След терапията туморите могат да покажат намаление или никакво подобрение. Помътняването на 
долния червей след прилагане на контрастно средство е довело до фалшиво положителна диагноза в редица 
иначе нормални проучвания.

Неопластични състояния
OMNIPAQUE може да бъде полезен за подобряване на изображението на неопластични лезии. Мозъчните инфаркти с 

скорошно начало могат да се визуализират по-добре с контрастно усилване, докато някои инфаркти са затъмнени, ако се 

използва контрастно вещество. Резултатът от използването на йодирани контрастни средства
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в засилване на около 60 процента от мозъчните инфаркти, изследвани от една до четири седмици от 
началото на симптомите.
Местата на активна инфекция могат също да бъдат засилени след прилагане на контрастно средство. 
Артериовенозните малформации и аневризмите ще покажат контрастно усилване. За тези съдови лезии 
усилването вероятно зависи от съдържанието на йод в циркулиращата кръв. Хематомите и 
интрапаренхимните кръвоизливи рядко показват контрастно усилване. Въпреки това, в случаите на 
интрапаренхимен съсирек, за който няма очевидно клинично обяснение, прилагането на контрастно 
вещество може да бъде полезно за изключване на възможността за свързана артериовенозна малформация.

CT СКАНИРАНЕ НА ТЯЛО
OMNIPAQUE може да бъде полезен за подобряване на компютърни томографски изображения за откриване и 
оценка на лезии в черния дроб, панкреаса, бъбреците, аортата, медиастинума, таза, коремната кухина и 
ретроперитонеалното пространство.
Подобряването на компютърната томография с OMNIPAQUE може да бъде от полза при установяване на диагнози на 

определени лезии в тези места с по-голяма сигурност, отколкото е възможно само с КТ. В други случаи контрастното 

средство може да позволи визуализация на лезии, които не се наблюдават само с КТ (т.е. разширение на тумора) или може 

да помогне за дефиниране на подозрителни лезии, наблюдавани при неусилена КТ (т.е. киста на панкреаса).

За информация относно употребата на разреден перорален плюс интравенозен OMNIPAQUE при КТ на 
корема, вижте ИНДИВИДУАЛНИ ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА – Орална употреба.

Предпазни мерки

Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи.

Нежелани реакции
Непосредствено след интраваскуларно инжектиране на контрастно вещество, преходно усещане за лека 
топлина не е необичайно. Топлината е по-рядка при OMNIPAQUE, отколкото при йонна среда. (Вижте 
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларно – общи.)

Дозировка и приложение
Необходимата концентрация и обем ще зависят от използваното оборудване и техника за изобразяване.

OMNIPAQUE (iohexol) инжекция
Дозировката, препоръчана за употреба при възрастни за компютърна томография с контраст е, както 
следва:

Изобразяване на главата

чрез инжектиране:

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

Изобразяване на главата 120 mL до 250 mL (29 gI до 60 gI) OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) чрез 
инфузия:

Изобразяване на тялото

чрез инжектиране:

50 mL до 200 mL (15 gI до 60 gI) OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 60 
mL до 100 mL (21 gI до 35 gI) OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)
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Дозировката, препоръчана за употреба при деца за компютърно томографско изображение на главата 
с контрастен ефект е 1,0 mL/kg до 2,0 mL/kg за OMNIPAQUE 240 или OMNIPAQUE 300. Не трябва да е 
необходимо да се превишава максималната доза от 28 gI с OMNIPAQUE 240 или 35 gI с OMNIPAQUE 
300.
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ДИГИТАЛНА СУБТРАКЦИОННА АНГИОГРАФИЯ 
Интравенозно приложение
OMNIPAQUE 350 в концентрация от 350 mgI/mL е показан при възрастни за употреба при интравенозна 
цифрова субтракционна ангиография (IVDSA) на съдовете на главата, шията и коремните, бъбречните и 
периферните съдове.
Артериограми с диагностично качество могат да бъдат получени след интравенозно приложение на 
контрастна среда, използвайки техники за цифрово изваждане и компютърно изобразяване. Интравенозният 
път на приложение, използващ тези техники, има предимството, че е по-малко инвазивен от съответното 
селективно поставяне на катетър на среда. Дозата се прилага в периферна вена, горна празна вена или дясно 
предсърдие, обикновено чрез механична инжекция, но понякога и чрез бързо ръчно инжектиране. Техниката 
е използвана за визуализиране на вентрикулите, аортата и повечето от нейните по-големи клони, 
включително каротидите, мозъчните съдове, прешлените, бъбреците, цьолиакията, мезентериките и 
основните периферни съдове на крайниците. Рентгенографската визуализация на тези структури е възможна, 
докато не настъпи значителна хемодилуция.
OMNIPAQUE 350 може да се инжектира интравенозно като бърз болус за осигуряване на артериална визуализация 
чрез дигитална субтракционна радиография. Предпроцедурните лекарства не се считат за необходими. OMNIPAQUE 
350 предоставя диагностични артериални рентгенографии при около 95% от пациентите. В някои случаи лошата 
артериална визуализация се дължи на движението на пациента. OMNIPAQUE 350 се понася много добре в съдовата 
система. Дискомфортът на пациента (общо усещане за топлина и/или болка) след инжектиране е по-слаб, отколкото 
при различни други контрастни вещества.

Предпазни мерки

Тъй като контрастното вещество обикновено се прилага механично под високо налягане, може да се получи 
разкъсване на по-малки периферни вени. Предполага се, че това може да бъде избегнато чрез използване 
на интравенозен катетър, вкаран проксимално отвъд по-големите притоци или, в случай на 
антекубиталната вена, в горната куха вена. Понякога се използва бедрената вена. (Вижте ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ – Общи.)

Нежелани реакции
Реакциите на сърдечно-съдовата система при цифровата артериография включват преходни PVCs (16%) 
и PACs (6,5%). (Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларно – общи.)

Дозировка и приложение
Обичайният инжекционен обем на OMNIPAQUE 350 за интравенозна дигитална техника е 30 mL до 50 mL от 
350 mgI/mL разтвор. Това се прилага като болус със скорост от 7,5 до 30 mL/секунда с помощта на инжектор 
под налягане. Обемът и скоростта на инжектиране ще зависят основно от вида на използваното оборудване и 
техника.
Често може да са необходими три или повече инжекции, като общ обем не надвишава 250 mL 
(87,5 gI).

Интраартериално приложение
OMNIPAQUE 140 в концентрация от 140 mgI/mL е показан за употреба при интраартериална дигитална 
субтракционна ангиография на главата, шията, коремните, бъбречните и периферните съдове. 
Интраартериалният път на приложение има предимствата, че позволява по-ниска обща доза контрастно 
вещество, тъй като има по-малко хемодилуция, отколкото при интравенозния начин на приложение. Очаква 
се пациентите с лош сърдечен дебит да имат по-добро контрастно усилване след интраартериално
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приложение в сравнение с интравенозно приложение. Може да е необходима по-висока концентрация на 
контрастно вещество, за да се улесни поставянето на катетър под флуороскопски контрол.

Предпазни мерки

Интраартериалните инжекции с високо налягане могат да причинят разкъсване на по-малки периферни артерии. (Вижте 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – Общи.)

Нежелани реакции
Реакциите на централната нервна система при интраартериална дигитална ангиография включват преходни 
исхемични атаки (1,6%) и мозъчни инфаркти (1,6%). Те се наблюдават при пациенти с висок риск, подложени 
на церебрален преглед и връзката с контрастното вещество е несигурна. (Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ – 
Общи.) Главоболие се е появило при 6,3% от пациентите, всички от които са подложени на церебрални 
изследвания.

Дозировка и приложение
Механична или ръчна инжекция може да се използва за прилагане на една или повече болусни интраартериални 
инжекции на OMNIPAQUE 140. Обемът и скоростта на инжектиране ще зависят от вида на оборудването, 
използваната техника и съдовата област, която трябва да се визуализира. Следните обеми и скорости на 
инжектиране са използвани с OMNIPAQUE 140.

Обем/инжекция
(mL)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Скорост на инжектиране

(мл/сек)
8-20
3-6
3-6
2-8
3-6
3-10

Артерии
аорта
Каротидна

Бедрената

Гръбначен
Бъбречна

Други клонове на аортата 
(включва подключични, 
аксиларни, безименни и илиачни)

ПЕРИФЕРНА АНГИОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 mgI/mL или OMNIPAQUE 350 при концентрация от 350 mgI/mL 
е показан при възрастни за употреба в периферна артериография. OMNIPAQUE 240 при концентрация 
от 240 mgI/mL или OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 mgI/mL е показан при възрастни за 
употреба при периферна венография.
Преди употреба може да се използват успокоителни лекарства. Анестезията не се счита за необходима. 
Дискомфортът на пациента по време и непосредствено след инжектирането е значително по-малък от този 
след инжектиране на различни други контрастни средства. Умереният до силен дискомфорт е много 
необичаен.

Предпазни мерки

Трябва да има пулсация в артерията, която ще се инжектира. При облитериращ тромбоангиит или възходяща 
инфекция, свързана с тежка исхемия, ангиографията трябва да се извършва с изключително внимание, ако 
изобщо се извършва. (Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – Общи.)

28

Референтен номер: 4080358



Нежелани реакции
Преходно усещане за лека топлина е обичайно, веднага след инжектирането. Това не е 
попречило на процедурата.
При флебография честотата на болка в краката е 21%. Това обикновено беше леко и продължи кратко 
време след инжектирането. (Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларно – общи.)

Дозировка и приложение
Необходимият обем ще зависи от размера, скоростта на потока и болестното състояние на инжектирания съд и 
от размера и състоянието на пациента, както и от използваната техника за изобразяване.
Препоръчителната дозировка за периферна ангиография е както следва:

Аортофеморален отток: 20 mL до 70 mL OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 30 
mL до 90 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Селективни артериограми: 

(бедрена/илиачна)

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

Венография (на крак): 20 mL до 150 mL OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) 40 
mL до 100 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

ЕККРЕТОРНА УРОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 mgI/mL или OMNIPAQUE 350 при концентрация от 350 mgI/mL е показан за 
употреба при възрастни при екскреторна урография за осигуряване на диагностичен контраст на пикочните пътища.

OMNIPAQUE 300 в концентрация от 300 mgI/mL е показан при деца за екскреторна урография. 
(Вижте раздел III за информация относно цистоуретрографията на уриниране.)
За фармакокинетиката на екскрецията при възрастни вижте КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ - 
Интраваскуларно.

Предпазни мерки

Подготвителна дехидратация не се препоръчва при възрастни хора, кърмачета, малки деца, пациенти с диабет 
или азотемия, или при пациенти със съмнение за миеломатоза.
Педиатричните пациенти с по-висок риск от нежелани събития по време на прилагане на контрастно 
вещество могат да включват тези, които имат астма, чувствителност към лекарства и/или алергени, 
застойна сърдечна недостатъчност, серумен креатинин над 1,5 mg/dL или тези на възраст под 12 месеца.

Тъй като съществува възможност за временно потискане на образуването на урина, се препоръчва да се измине 
подходящ интервал преди повторението на екскреторната урография, особено при пациенти с едностранно или 
двустранно намаление на бъбречната функция. (Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – Общи.)

Нежелани реакции
Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларни – общи.

Дозировка и приложение
възрастни:OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 в дози от 200 mgI/kg телесно тегло до 350 mgI/kg 
телесно тегло са довели до диагностично помътняване на отделителната система при пациенти с 
нормална бъбречна функция.
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Педиатрия
Екскреторна урография
OMNIPAQUE 300 в дози от 0,5 mL/kg до 3,0 mL/kg телесно тегло е довело до диагностично помътняване 
на екскреторния тракт. Обичайната доза за деца е 1,0 mL/kg до 1,5 mL/kg. Дозировката за кърмачета и 
деца трябва да се прилага пропорционално на възрастта и телесното тегло. Общата приложена доза 
не трябва да надвишава 3 mL/kg.

РАЗДЕЛ III
КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ—Употреба на OraI/телесна кухина
За повечето телесни кухини, инжектираният йохексол се абсорбира в заобикалящата тъкан и се елиминира 
от бъбреците и червата, както е описано по-горе в РАЗДЕЛ II, КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ - Интраваскуларно. 
Изследванията на матката (хистеросалпингография) и пикочния мехур (цистоуретрография при уриниране) 
включват почти незабавно дрениране на контрастното вещество от кухината след приключване на 
рентгенографската процедура.
Перорално приложен йохексол се абсорбира много слабо от нормалния стомашно-чревен тракт. Само 0,1 до 0,5 
процента от пероралната доза се екскретира от бъбреците. Това количество може да се увеличи при наличие на 
перфорация на червата или чревна обструкция. Йохексол се понася добре и се абсорбира лесно, ако се получи 
изтичане в перитонеалната кухина.
Визуализацията на ставните пространства, матката, фалопиевите тръби, перитонеалните хернии, панкреаса и 
жлъчните пътища и пикочния мехур може да се осъществи чрез директно инжектиране на контрастно вещество 
в изследваната област. Използването на подходящи концентрации на йод осигурява диагностична плътност. 
Перорално приложен OMNIPAQUE осигурява добра визуализация на стомашно-чревния тракт. OMNIPAQUE е 
особено полезен, когато бариевият сулфат е противопоказан, както при пациенти със съмнение за перфорация 
на червата или при такива, при които е възможна аспирация на контрастно вещество.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА,
ОБЩИ — Използване на устна/телесна кухина

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 имат осмоларитет от приблизително 1,8 до 3,0 
пъти по-висок от този на плазмата (285 mOsm/kg вода) и са хипертонични при условия на употреба.

възрастни:OMNIPAQUE 350 е показан при възрастни за артрография и перорален преглед на 
стомашно-чревния тракт.
OMNIPAQUE 300 е показан при възрастни за артрография и хистеросалпингография. OMNIPAQUE 
240 е показан при възрастни за артрография, ендоскопска ретроградна панкреатография и 
холангиопанкреатография, херниография и хистеросалпингография. OMNIPAQUE, разреден до 
концентрации от 6 mgI/mL до 9 mgI/mL, приложен перорално във връзка с OMNIPAQUE 300 в 
концентрация от 300 mgI/mL, приложен интравенозно, е показан при възрастни за компютърна 
томография на корема с контраст. деца:OMNIPAQUE 300 е показан при деца за изследване на 
стомашно-чревния тракт.

OMNIPAQUE 240 е показан при деца за изследване на стомашно-чревния тракт. OMNIPAQUE 180 е 
показан при деца за изследване на стомашно-чревния тракт. OMNIPAQUE, разреден до 
концентрации от 50 mgI/mL до 100 mgI/mL, е показан при деца за цистоуретрография на 
уриниране.
OMNIPAQUE разреден до концентрации от 9 mgI/mL до 21 mgI/mL, прилаган перорално във 
връзка с OMNIPAQUE 240 при концентрация от 240 mgI/mL или OMNIPAQUE 300 при
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концентрация от 300 mgI/mL, приложена интравенозно, е показана при деца за използване в 
контраст с усилена компютърна томография на корема.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
OMNIPAQUE не трябва да се прилага при пациенти с известна свръхчувствителност към йохексол.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – Общи
Вижте РАЗДЕЛ II, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — Общи.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи
Вижте РАЗДЕЛ II, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи.

Орално приложените хипертонични контрастни вещества изтеглят течност в червата, което, ако е достатъчно 
тежко, може да доведе до хиповолемия. По същия начин, при кърмачета и малки деца, появата на диария може да 
доведе до хиповолемия. Загубата на плазмена течност може да бъде достатъчна, за да предизвика шоково 
състояние, което, ако не се лекува, може да бъде опасно. Това е особено уместно за възрастни хора, кахектични 
пациенти от всяка възраст, както и за кърмачета и малки деца.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Орално/тяло
Използване на кухина — общо

Телесни кухини
В контролирани клинични проучвания, включващи 285 възрастни пациенти за различни изследвания на 
телесните кухини, използващи OMNIPAQUE 240, 300 и 350, са докладвани следните нежелани реакции. 
Сърдечносъдова система
Честота > 1%: Няма. Честота ≤ 
1%: Хипертония Нервна 
система
Честота > 1%: Болка (26%)
Честота ≤ 1%: Главоболие, сомнолентност, треска, мускулна слабост, парене, 
неразположение, тремор, замаяност, синкоп
Дихателната система
Нито един

Стомашно-чревна система 
Честота > 1%: Няма
Честота ≤ 1%: метеоризъм, диария, гадене, повръщане, коремно налягане 
Кожа и придатъци
Честота > 1%: Подуване (22%), топлина (7%) Честота ≤ 
1%: Хематом на мястото на инжектиране
Най-честите реакции, болка и подуване, се съобщават почти изключително след артрография и 
обикновено са свързани с процедурата, а не с контрастното вещество. Стомашно-чревни реакции са 
докладвани почти изключително след перорални прегледи. За допълнителна информация относно 
нежеланите реакции, които могат да се очакват при специфични процедури, вижте ИНДИВИДУАЛНИ 
ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА. За информация относно общите нежелани реакции към контрастни 
вещества, вижте РАЗДЕЛ II, НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Интраваскуларни – общи.
Не са докладвани нежелани реакции, свързани с употребата на OMNIPAQUE за VCU процедури при 51 
проучени педиатрични пациенти.

Орална употреба
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Вижте ИНДИВИДУАЛНИ ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА: Перорална употреба — нежелани реакции.

ПРЕДОЗИРАНЕ
Вижте също РАЗДЕЛ II, ПРЕДОЗИРАНЕ.
Препоръчителната доза OMNIPAQUE 350 при концентрация от 350 mgI/mL за перорален преглед на 
стомашно-чревния тракт при възрастни е 50 mL до 100 mL. Във фаза I проучване, 150 mL OMNIPAQUE 
350 се прилага перорално на 11 здрави мъже. Честотата на диарията е 91% (10 от 11), а коремните 
спазми са 27% (3 от 11). Въпреки че всички тези събития са леки и преходни, случаите са повече от два 
пъти по-високи от наблюдаваните при препоръчваните дози. От това откритие е видно, че по-големи 
обеми хипертонични контрастни средства, като OMNIPAQUE, увеличават осмотичния товар в червата, 
което може да доведе до по-големи измествания на течности.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ-Общо Вижте 
РАЗДЕЛ II, ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ — Общи.

ИНДИВИДУАЛНИ ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
Орална употреба

възрастни:OMNIPAQUE 350 в концентрация от 350 mgI/mL е показан при възрастни за употреба при 
перорален преглед на стомашно-чревния тракт.
OMNIPAQUE, разреден до концентрации от 6 mgI/mL до 9 mgI/mL, прилаган перорално във връзка с 
OMNIPAQUE 300 в концентрация от 300 mgI/mL, прилаган интравенозно, е показан при възрастни за употреба 
в контраст с усилена компютърна томография на корема. Разреден перорален плюс интравенозен 
OMNIPAQUE може да бъде полезен, когато неподсиленото изображение не осигурява достатъчно граница 
между нормалните бримки на червата и съседните органи или области със съмнение за патология.

деца:OMNIPAQUE 300 в концентрация от 300 mgI/mL, прилаган перорално или ректално, е 
показан при деца за изследване на стомашно-чревния тракт.
OMNIPAQUE 240 в концентрация от 240 mgI/mL, приложен перорално или ректално, е показан при 
деца за употреба при изследване на стомашно-чревния тракт.
OMNIPAQUE 180 в концентрация от 180 mgI/mL, приложен перорално или ректално, е показан при 
деца за употреба при изследване на стомашно-чревния тракт.
OMNIPAQUE, разреден до концентрации от 9 mgI/mL до 21 mgI/mL, прилаган перорално във 
връзка с OMNIPAQUE 240 в концентрация от 240 mgI/mL или OMNIPAQUE 300 при концентрация 
от 300 mgI/mL, прилаган интравенозно, е показан за контрастно приложение при деца засилена 
компютърна томография на корема.

Предпазни мерки

Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи.

Нежелани реакции
Пероралното приложение на OMNIPAQUE най-често се свързва с лека, преходна диария, особено 
когато се прилагат високи концентрации и големи обеми. Гадене, повръщане и умерена диария също 
са докладвани след перорално приложение на OMNIPAQUE, но много по-рядко. За CT изследвания, 
използващи разредена орална плюс интравенозна контрастна среда, е по-вероятно нежеланите 
събития да бъдат свързани с интравенозната инжекция, отколкото с хипотоничната
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перорален разтвор. Трябва да се отбележи, че сериозни или анафилактоидни реакции, които могат да 
възникнат при интраваскуларна йодирана среда, са възможни след прилагане по други пътища. възрастни:В 
контролирани клинични проучвания, включващи 54 възрастни пациенти за перорален преглед на 
стомашно-чревния тракт, използващ OMNIPAQUE 350, са докладвани следните нежелани реакции: диария 
(42%), гадене (15%), повръщане (11%), коремна болка ( 7%), метеоризъм (2%) и главоболие (2%).

В контролирани клинични проучвания, включващи 44 възрастни пациенти за разредена орална плюс интравенозна 

компютърна томография на стомашно-чревния тракт с използване на OMNIPAQUE 300, нежеланите реакции са ограничени 

до единичен доклад за повръщане (2%).

деца:При контролирани клинични проучвания, включващи 58 педиатрични пациенти за изследване 
на стомашно-чревния тракт при концентрации от 180 и 300 mgI/mL, са съобщени следните нежелани 
реакции: диария (36%), повръщане (9%), гадене (5%), треска (5%), хипотония (2%), коремна болка (2%) и 
уртикария (2%). При клинични проучвания се наблюдава повишена честота и тежест на диарията с 
повишаване на приложената концентрация и дозата на радиоконтрастното средство.

В контролирани клинични проучвания, включващи 69 педиатрични пациенти за разредена орална плюс интравенозна 

компютърна томография на стомашно-чревния тракт с използване на OMNIPAQUE 240 и OMNIPAQUE 300, нежеланите 

реакции са ограничени до единичен доклад за повръщане (1,4%).

Дозировка и приложение
възрастни:Препоръчителната доза на неразреден OMNIPAQUE 350 в концентрация от 350 mgI/
mL за перорален преглед на стомашно-чревния тракт при възрастни е 50 mL до 100 mL в 
зависимост от естеството на изследването и размера на пациента.
Препоръчителната перорална доза OMNIPAQUE, разредена до концентрации от 6 mgI/mL до 9 
mgI/mL за компютърна томография на корема с контрастен ефект при възрастни, е 500 mL до 1000 
mL. Необходими са по-малки приложени обеми, тъй като концентрацията на крайния разтвор се 
увеличава (вижте таблицата по-долу). Във връзка с разредено перорално приложение, 
препоръчителната доза OMNIPAQUE 300, приложена интравенозно, е 100 mL до 150 mL. Оралната 
доза се прилага около 20 до 40 минути преди интравенозната доза и получаване на изображение. 
деца:Дозировката на неразреден OMNIPAQUE 300 при концентрация 300 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 
при концентрация от 240 mgI/mL или OMNIPAQUE 180 при концентрация от 180 mgI/mL за 
перорален преглед на стомашно-чревния тракт при деца е от естеството на изследването и 
размера на пациента. Въз основа на клиничния опит се препоръчва OMNIPAQUE 180 да се 
използва при деца на възраст под 3 месеца. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 или OMNIPAQUE 300 
може да се използва при деца на възраст 3 месеца и повече. Препоръчват се следните указания за 
дозиране:

възраст

По-малко от 3 месеца Три 
месеца до 3 години Четири 
години до 10 години 
Повече от 10 години

Обем на OMNIPAQUE
5-30 мл
До 60 мл
До 80 мл
До 100 мл

Когато се прилага ректално, могат да се използват по-големи обеми.

Препоръчителната перорална доза OMNIPAQUE, разредена до концентрации от 9 mgI/mL 
до 21 mgI/mL за компютърна томография на корема с контраст при деца, е 180 mL до
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750 мл. Необходими са по-малки приложени обеми, тъй като концентрацията на крайния разтвор се 
увеличава (вижте таблицата по-долу). Общата перорална доза в грамове йод обикновено не трябва да 
надвишава 5 gI за деца под 3-годишна възраст и 10 gI за деца от 3 до 18-годишна възраст. Пероралната доза 
може да се приложи наведнъж или за период от 30 до 45 минути, ако има затруднения при консумирането на 
необходимия обем.
Във връзка с разредено перорално приложение препоръчителната доза на OMNIPAQUE 240 и 
OMNIPAQUE 300 е 2,0 mL/kg при интравенозно приложение в диапазон от 1,0 mL/kg до 2,0 mL/kg. 
Дозировката за кърмачета и деца трябва да се прилага пропорционално на възрастта и телесното 
тегло. Общата интравенозно приложена доза не трябва да надвишава 3 mL/kg. Оралната доза се 
прилага около 30 до 60 минути преди интравенозната доза и получаването на изображение. 
OMNIPAQUE може да се разрежда с вода или напитка, както следва:

Да постигне
Един литър от

Среден контраст при
Крайна концентрация

(mgI/mL) от
6

Добавете

Концентрация на запасите

на OMNIPAQUE
(mgI/mL)

Да се

Вода, газирана
Напитка, мляко или

Сок
(mL)
975
980
983

Сила на звука

(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

Разрежданията на OMNIPAQUE трябва да се приготвят непосредствено преди употреба и всяка неизползвана част да се 

изхвърля след процедурата.

ЦИСТОУРЕТРОГРАФИЯ НА ИЗПРИЯВАНЕ (VCU)
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OMNIPAQUE, разреден до концентрации от 50 mgI/mL до 100 mgI/mL, е показан при деца за 
цистоуретрография на уриниране. VCU често се извършват заедно с екскреторна урография.

Предпазни мерки

Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи.
Тъй като процедурата на VCU изисква инструменти, трябва да се спазват специални предпазни мерки при пациенти, за които е 

известно, че имат остра инфекция на пикочните пътища. Пълненето на пикочния мехур трябва да се извършва с постоянна 

скорост, като се внимава, за да се избегне прекомерен натиск. Стерилните процедури са от съществено значение.

Нежелани реакции
Вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ – Общи.

Дозировка и приложение
OMNIPAQUE може да се разрежда, като се използва асептична техника, със стерилна вода за инжекции до 
концентрация от 50 mgI/mL до 100 mgI/mL за цистоуретрография за уриниране. Концентрацията може да 
варира в зависимост от размера и възрастта на пациента, както и от използваната техника и оборудване. 
Трябва да се приложи достатъчен обем контрастно вещество, за да се напълни адекватно пикочния мехур. 
Обичайният обем варира от 50 mL до 300 mL OMNIPAQUE при концентрация от 100 mgI/mL и 50 mL до 600 mL 
OMNIPAQUE при концентрация от 50 mgI/mL. OMNIPAQUE може да се разрежда със стерилна вода за 
инжекции, както е посочено в таблицата по-долу:

Да постигне
Финал

Концентрация
(mgI/mL)

100
90
80
70
60
50

Добави към

Всеки 100 mL стерилна вода за 
инжекции OMNIPAQUE, 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

Разрежданията на OMNIPAQUE трябва да се приготвят непосредствено преди употреба и всяка неизползвана част да се 

изхвърля след процедурата.

АРТРОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 240 при концентрация от 240 mgI/mL или OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 mgI/mL или 
OMNIPAQUE 350 при концентрация от 350 mgI/mL е показан при рентгенография на колянната става при 
възрастни, а OMNIPAQUE 0 при концентрация от 24 240 mgI/mL или OMNIPAQUE 300 при концентрация от 300 
mgI/mL е показан при рентгенография на раменната става при възрастни, а OMNIPAQUE 300 при 
концентрация от 300 mgI/mL е показан при рентгенография на темпоромандибуларната става при възрастни. 
Артрографията може да бъде полезна при диагностициране на посттравматични или дегенеративни ставни 
заболявания, синовиална руптура, визуализация на комуникиращи бурси или кисти и при менискография.
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Предпазни мерки

Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи.
Необходима е строга асептична техника, за да се предотврати инфекция. Трябва да се използва флуороскопски контрол, за да се осигури 

правилно поставяне на иглата, да се предотврати екстракапсуларно инжектиране и да се предотврати разреждане на контрастната среда. По 

време на инжектирането не трябва да се упражнява излишен натиск.

Нежелани реакции
Инжектирането на OMNIPAQUE в ставата е свързано с преходен дискомфорт, т.е. болка, подуване. Въпреки това 
понякога може да се появи забавен, силен или постоянен дискомфорт. Силната болка често може да бъде резултат 
от неправомерно използване на натиск или инжектиране на големи обеми. Подуването на ставите след 
инжектиране е по-малко при OMNIPAQUE, отколкото при високоосмоларно йонно контрастно вещество. Тези видове 
реакции обикновено са процедурно зависими и са с по-голяма честота, когато се използва техника с двоен контраст.

Нервна система:Усещане за подуване (42%), болка (29%), усещане за топлина (13%) и мускулна 
слабост (0,7%).
Кожа и придатъци:Хематом на мястото на инжектиране (0,7%).

Дозировка и приложение
Артрографията обикновено се извършва под местна анестезия. Количеството на инжектирания OMNIPAQUE 
зависи от размера на ставата, която ще се изследва, и от използваната техника. По-малки обеми контрастно 
вещество обикновено се инжектират за артрография на коляното и рамото, когато се извършват 
изследвания с двоен контраст, използвайки 15 mL до 100 mL въздух.
Следните концентрации и обеми се препоръчват за нормални коленни, раменни и темпоромандибуларни стави 
при възрастни, но трябва да служат като насоки, тъй като ставите може да изискват повече или по-малко 
контрастно вещество за оптимална визуализация.

КОЛЯНО

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 350

РАМО
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 240

ТЕМПОРОМАНДИБУЛНА
OMNIPAQUE 300 0,5 mL до 1,0 mL

По-ниски обеми
препоръчва се
за двоен контраст
прегледи;
по-високи обеми
препоръчва се
за единичен контраст

прегледи.

5 mL до 15 mL
5 mL до 15 mL
5 mL до 10 mL

10 мл
3 mL }

Пасивна или активна манипулация се използва за разпръскване на средата в ставното пространство.

ЕНДОСКОПСКА РЕТРОГРАДНА ПАНКРЕАТОГРАФИЯ 
(ERP)/ЕНДОСКОПСКА РЕТРОГРАДНА
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ (ERCP)
OMNIPAQUE 240 в концентрация от 240 mgI/mL е показан при възрастни за употреба при 
ERP/ERCP.
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Предпазни мерки

Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи.

Нежелани реакции
Инжектирането на OMNIPAQUE в ERP/ERCP е свързано с преходна болка. Въпреки това може да се появи забавена, 
силна или постоянна болка, която може да продължи 24 часа. Причината за болката може да се дължи както на 
самата процедура, така и на инжектираната контрастна среда, следователно трябва да се обърне внимание на 
инжекционното налягане и общия инжектиран обем, за да се сведе до минимум разрушаващото раздуване на 
изследваните канали.
Сърдечносъдова система:Хипертония (1%).
Нервна система:Болка (17%), сомнолентност (1%) и парене (1%).
Стомашно-чревна система:Повръщане, диария и налягане, всеки с индивидуална честота от 1%.

Дозировка и приложение
Препоръчителната доза OMNIPAQUE 240 при концентрация от 240 mgI/mL е 10 mL до 50 mL, но може да 
варира в зависимост от индивидуалната анатомия и/или болестно състояние.

ХИСТЕРОЗАЛПИНГОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 240 при концентрация 240 mgI/mL или OMNIPAQUE 300 при концентрация 300 mgI/mL е 
показан при рентгенография на вътрешната група на възрастни женски репродуктивни органи: 
яйчници, фалопиеви тръби, матка и вагина. Хистеросалпингографията се използва като диагностичен и 
терапевтичен метод при лечението на безплодие и други анормални гинекологични състояния.

Противопоказания
Процедурата не трябва да се извършва по време на менструалния период или когато менструалният поток е 
неизбежен, нито трябва да се извършва, когато има инфекция в която и да е част от гениталния тракт, включително 
външните гениталии. Процедурата е противопоказана и за бременни жени или за такива, при които се подозира 
бременност. Не се препоръчва употребата му в продължение на 6 месеца след прекъсване на бременността или 30 
дни след конизация или кюретаж.

Предпазни мерки

При пациенти с карцином или при такива, при които се подозира заболяването, трябва да се внимава, 
за да се избегне възможно разпространение на лезията чрез процедурата.

Нежелани реакции
Инжектирането на OMNIPAQUE при хистеросалпингография е свързано с незабавна, но преходна болка. 
Причината за болката може да се дължи както на самата процедура, така и на инжектираната контрастна 
среда, следователно трябва да се обърне внимание на инжекционното налягане и обема на инжекциите, за 
да се избегне разрушаващото раздуване на матката и фалопиевите тръби. Препоръчва се флуороскопско 
наблюдение. Нервна система:Болка (49%), сомнолентност и треска всеки с индивидуална честота от 3%. 
Стомашно-чревна система:Гадене (3%).
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Дозировка и приложение
Препоръчителната доза на OMNIPAQUE 240 е 15 mL до 20 mL, а на OMNIPAQUE 300 е от 15 mL до 20 mL, 
но ще варира в зависимост от индивидуалната анатомия и/или болестно състояние.

ХЕРНИОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 240 при концентрация от 240 mgI/mL е показан при възрастни за употреба при 
херниография.

Предпазни мерки

Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — Общи.

Нежелани реакции
Нервна система:Болка (7%), главоболие (3%) и неразположение (3%). 
Стомашно-чревна система:Диария (3%) и метеоризъм (10%).

Дозировка и приложение
Препоръчителната доза OMNIPAQUE 240 е 50 mL, но може да варира в зависимост от индивидуалната 
анатомия и/или болестно състояние.

КАК СЕ ДОСТАВЯ
OMNIPAQUE 140
50 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1401-52)

OMNIPAQUE 180
10 mL стъклен флакон, 180 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1411-10) 20 
mL стъклен флакон, 180 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1411-20)

OMNIPAQUE 240
10 mL стъклен флакон, 240 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1412-10) 
20 mL стъклен флакон, 240 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1412-20) 
50 mL стъклен флакон/мл, mL, кутии по 10 (NDC 0407-1412-50)
50 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1412-30) 100 
mL стъклена бутилка, 240 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1412-60)
100 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1412-33) 150 
mL стъклена бутилка, 240 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1412-49)
150 mL попълнете 200 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии от 10 (NDC 0407-1412-34) 
200 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии от 10 (NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
10 mL стъклен флакон, 300 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1413-10) 30 
mL стъклен флакон, 300 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1413-30)
30 mL попълнете 50 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1413-59) 
стъклен флакон от 50 ml, 300 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1413-50)
50 mL стъклена бутилка, 300 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1413-51)
50 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии от 10 (NDC 0407-1413-61)
75 mL попълнете 100 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1413-62)
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100 mL стъклена бутилка, 300 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1413-60) 100 mL в +
ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1413-63) 125 mL пълни в 150 
mL стъклена бутилка, 300 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1413-53) 150 mL стъклена 
бутилка, mgI /mL, кутии по 10 (NDC 0407-1413-90)
150 mL попълнете 200 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии от 10 (NDC 0407-1413-65) 
200 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии от 10 (NDC 0407-1413-66)

OMNIPAQUE 350
50 mL стъклен флакон, 350 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1414-50) 50 mL 
стъклена бутилка, 350 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1414-51)
50 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии от 10 (NDC 0407-1414-89)
75 mL попълнете 100 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1414-90) 
стъклена бутилка от 100 ml, 350 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1414-60)
100 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1414-91) 125 mL 
пълни в 150 mL стъклена бутилка, 350 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1414-76) 150 mL 
стъклена бутилка, mgI /mL, кутии по 10 (NDC 0407-1414-03)
150 mL попълнете 200 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1414-93) 200 
mL пълни в 250 mL стъклена бутилка, 350 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1414-04)
200 mL в +ПЛЮСPAK™ (полимерна бутилка), кутии по 10 (NDC 0407-1414-94) 250 
mL стъклена бутилка, 350 mgI/mL, кутии по 10 (NDC 0407-1414-80)

Предпазвайте флаконите и стъклените или полимерни бутилки OMNIPAQUE от силна дневна светлина и 
пряко излагане на слънчева светлина. Не замразявайте. OMNIPAQUE трябва да се съхранява при 
контролирана стайна температура, 20°-25°C (68°-77°F); разрешени екскурзии до 15°-30°C (59°-86°F) [вижте USP 
контролирана стайна температура].
OMNIPAQUE Injection във всички презентации може да се съхранява в нагревател с контрастно вещество до 
един месец при 37°C (98,6°F).

СПЕЦИАЛНА РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ САМО ЗА ПОЛИМЕРНИ БУТИЛКИ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, 
АКО СИГНАЛИЗИРАЩ ПРЪСТЕН ЗА ПОДКЛЮЧВАНЕ Е СЧУБАНА ИЛИ ЛИПСВА.

Разпространява се от GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 САЩ 
Произведено от GE Healthcare Ireland, Корк, Ирландия

OMNIPAQUE е търговска марка на General Electric Company или на едно от нейните дъщерни 
дружества. GE и GE Monogram са търговски марки на General Electric Company.
Продукт от норвежки произход.

© 2017 General Electric Company - Всички права запазени.
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Ревизиран март 2017 г
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