
OMNIPAQUE™ (iohexol) Injection

140 180 240 300 350

140 350 HINDI PARA SA INTRATHECAL NA PAGGAMIT

Seksyon I — Intrathecal Seksyon II — 
Intravascular Seksyon III — Paggamit ng 
Oral/Body Cavity

Rx LANG

PAGLALARAWAN
Ang Iohexol,N,N´ - Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)-acetamido]-2,4,6-triiodoisophthalamide, ay 
isang nonionic, nalulusaw sa tubig na radiographic contrast medium na may molecular weight na 821.14 (iodine 
content 46.36%). Sa may tubig na solusyon, ang bawat triiodinated na molekula ay nananatiling hindi naghihiwalay. 
Ang kemikal na istraktura ay:

Ang OMNIPAQUE ay ibinibigay bilang sterile, walang pyrogen, walang kulay hanggang maputlang dilaw na solusyon, sa mga 
sumusunod na konsentrasyon ng iodine: 140, 180, 240, 300, at 350 mgI/mL. Ang OMNIPAQUE 140 ay naglalaman ng 302 mg 
ng iohexol na katumbas ng 140 mg ng organic iodine bawat mL; Ang OMNIPAQUE 180 ay naglalaman ng 388 mg ng iohexol 
na katumbas ng 180 mg ng organic iodine bawat mL; Ang OMNIPAQUE 240 ay naglalaman ng 518 mg ng iohexol na 
katumbas ng 240 mg ng organic iodine bawat mL; Ang OMNIPAQUE 300 ay naglalaman ng 647 mg ng iohexol na katumbas 
ng 300 mg ng organic iodine bawat mL; at OMNIPAQUE 350 ay naglalaman ng 755 mg ng iohexol na katumbas ng 350 mg 
ng organic iodine bawat mL. Ang bawat milliliter ng iohexol solution ay naglalaman ng 1.21 mg tromethamine at 0.1 mg 
edetate calcium disodium na may pH sa pagitan ng 6.8 at 7.7 na may hydrochloric acid o sodium hydroxide. Ang lahat ng 
mga solusyon ay isterilisado sa pamamagitan ng autoclaving at walang mga preservative. Dapat itapon ang mga hindi 
nagamit na bahagi. Ang solusyon ng Iohexol ay sensitibo sa liwanag at samakatuwid ay dapat protektahan mula sa 
pagkakalantad.
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Ang mga magagamit na konsentrasyon ay may mga sumusunod na pisikal na katangian:

Ganap
Lagkit

(cp)
Konsentrasyon

(mgI/mL)
Osmolality*

(mOsm/kg tubig)
Osmolarity
(mOsm/L)

Tukoy
Grabidad

20°C
2.3
3.1
5.8
11.8
20.4

37°C
1.5
2.0
3.4
6.3
10.4

37°C
1.164
1.209
1.280
1.349
1.406

140
180
240
300
350

* Sa pamamagitan ng vapor-pressure osmometry.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

Ang OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300, at OMNIPAQUE 350 ay may mga 
osmolality mula sa humigit-kumulang 1.1 hanggang 3.0 beses kaysa sa plasma (285 mOsm/kg na tubig) o 
cerebrospinal fluid (301 mOsm/kg na tubig) tulad ng ipinapakita sa talahanayan ng tubig ay hypertonic sa ilalim 
ng mga kondisyon ng paggamit.

SEKSYON I
CLINICAL PHARMACOLOGY—Intrathecal

Ang Iohexol ay hinihigop mula sa cerebrospinal fluid (CSF) papunta sa daluyan ng dugo at inaalis sa pamamagitan ng 
renal excretion. Walang makabuluhang metabolismo, deiodination, o biotransformation na nangyayari.
Sa limang pasyenteng nasa hustong gulang na tumatanggap ng 16 hanggang 18 mililitro ng 
iohexol (180 mgI/mL) sa pamamagitan ng lumbar intrathecal injection, humigit-kumulang 88 
(73.1-98.2) porsyento ng iniksiyon na dosis ang nailabas sa ihi sa loob ng unang 24 na oras 
pagkatapos ng pangangasiwa. Ang renal at body clearance ay 99 (47-137) mililitro kada minuto 
at 109 (52-138) mililitro kada minuto. Ang ibig sabihin ng pinakamataas na konsentrasyon ng 
plasma ay 119 (72-177) micrograms ng iohexol kada milliliter at naganap pagkatapos ng 3.8 
(2-6) na oras. Ang dami ng pamamahagi ay 557 (350-849) mililitro kada kilo. Sa isang pasyente 
na may malaking tumor sa spinal cord, naantala ang paglabas (67 porsiyento ng dosis ay 
lumabas sa ihi sa loob ng unang 24 na oras) na walang pagkakaiba sa kabuuang kabuuang 
paggaling sa ihi pagkatapos ng 48 oras.

Ang paunang konsentrasyon at dami ng medium, kasabay ng naaangkop na pagmamanipula ng 
pasyente at ang dami ng CSF kung saan inilalagay ang medium, ay tutukuyin ang lawak ng 
diagnostic contrast na maaaring makamit.
Kasunod ng intrathecal injection sa conventional radiography, ang OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, at 
OMNIPAQUE 300 ay patuloy na magbibigay ng magandang diagnostic contrast nang hindi bababa sa 30 minuto. 
Ang mabagal na pagsasabog ng iohexol ay nagaganap sa buong CSF na may kasunod na pagsipsip sa daluyan ng 
dugo. Sa sandaling nasa systemic na sirkulasyon, ang iohexol ay nagpapakita ng maliit na tendensya na magbigkis 
sa serum o mga protina ng plasma. Sa humigit-kumulang 1 oras kasunod ng iniksyon, hindi na magiging available 
ang contrast ng diagnostic na kalidad para sa conventional myelography. Kung susundin ang computerized 
tomographic (CT) myelography, dapat isaalang-alang ang pagkaantala ng ilang oras upang payagang bumaba ang 
antas ng contrast.
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Pagkatapos ng pangangasiwa sa lumbar subarachnoid space, ipinapakita ng computerized tomography 
ang pagkakaroon ng contrast medium sa thoracic region sa mga 1 oras, sa cervical region sa mga 2 oras, at 
sa basal cisterns sa 3 hanggang 4 na oras.
Sa mga pasyente na may kapansanan sa bato, depende sa antas ng kapansanan, ang matagal na antas ng 
iohexol sa plasma ay maaaring inaasahan dahil sa pagbaba ng pag-aalis ng bato.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT—Intrathecal
Ang OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, at OMNIPAQUE 300 ay ipinahiwatig para sa intrathecal administration sa 
mga nasa hustong gulang kabilang ang myelography (lumbar, thoracic, cervical, total columnar) at sa kabaligtaran 
na pagpapahusay para sa computerized tomography (myelography, cisternography, ventriculography).

Ang OMNIPAQUE 180 ay ipinahiwatig para sa intrathecal administration sa mga bata kabilang ang 
myelography (lumbar, thoracic, cervical, total columnar) at sa contrast enhancement para sa computerized 
tomography (myelography, cisternography).

MGA KONTRAINDIKASYON—Intrathecal
Ang OMNIPAQUE ay hindi dapat ibigay sa mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa iohexol. Ang 
myelography ay hindi dapat isagawa sa pagkakaroon ng makabuluhang lokal o systemic na impeksiyon kung saan 
malamang na bacteremia.
Ang intrathecal administration ng corticosteroids na may OMNIPAQUE ay kontraindikado.
Dahil sa posibilidad ng labis na dosis, ang agarang pag-ulit ng myelography sa kaganapan ng teknikal na 
pagkabigo ay kontraindikado (tingnan ang DOSAGE AT ADMINISTRASYON).

MGA BABALA—General
MATINDING KASAMAANG PANGYAYARI—INADVERTENT INTRATHECAL ADMINISTRATION Ang mga malubhang 
salungat na reaksyon ay naiulat dahil sa hindi sinasadyang intrathecal na pangangasiwa ng iodinated contrast media na 
hindi ipinahiwatig para sa intrathecal na paggamit. Kabilang sa mga seryosong masamang reaksyong ito ang: kamatayan, 
kombulsyon, pagdurugo ng tserebral, pagkawala ng malay, paralisis, arachnoiditis, talamak na pagkabigo sa bato, pag-
aresto sa puso, mga seizure, rhabdomyolysis, hyperthermia, at edema ng utak. Dapat bigyan ng espesyal na atensyon 
upang masiguro na ang OMNIPAQUE 140 at 350 ay hindi ibinibigay sa intrathecally. (Lahat ng iba pang konsentrasyon ng 
OMNIPAQUE ay inaprubahan para sa intrathecal na pangangasiwa.)

Kung makatagpo ng labis na madugong CSF, ang mga posibleng benepisyo ng isang myelographic na pamamaraan ay dapat 

isaalang-alang sa mga tuntunin ng panganib sa pasyente.

Pinapayuhan ang pag-iingat sa mga pasyenteng may kasaysayan ng epilepsy, malubhang sakit sa cardiovascular, 
talamak na alkoholismo, o multiple sclerosis.
Ang mga matatandang pasyente ay maaaring magpakita ng mas malaking panganib kasunod ng myelography. Ang pangangailangan para sa 

pamamaraan sa mga pasyenteng ito ay dapat na maingat na suriin. Ang espesyal na atensyon ay dapat bayaran sa dosis at konsentrasyon ng 

daluyan, hydration, at pamamaraan na ginamit.

Ang mga pasyente na tumatanggap ng mga anticonvulsant ay dapat mapanatili sa therapy na ito. Kung mangyari 
ang isang seizure, inirerekomenda ang intravenous diazepam o phenobarbital sodium. Sa mga pasyente na may 
kasaysayan ng aktibidad ng seizure na wala sa anticonvulsant therapy, dapat isaalang-alang ang premedication na 
may barbiturates.
Ang prophylactic anticonvulsant na paggamot na may barbiturates ay dapat isaalang-alang sa mga pasyente na may 
katibayan ng hindi sinasadyang intracranial na pagpasok ng isang malaki o puro bolus ng contrast medium dahil maaaring 
may mas mataas na panganib ng seizure sa mga ganitong kaso.
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Ang mga gamot na nagpapababa sa threshold ng seizure, lalo na ang mga phenothiazine derivatives, kabilang ang mga ginagamit 

para sa kanilang mga katangian ng antihistamine, ay hindi inirerekomenda para gamitin sa OMNIPAQUE. Kasama sa iba ang mga 

MAO inhibitor, tricyclic antidepressant, CNS stimulant, at psychoactive na gamot na inilalarawan bilang analeptics, major 

tranquilizer, o antipsychotic na gamot. Bagama't ang papel na ginagampanan ng mga gamot na ito ay hindi pa naitatag, ang 

paggamit ng mga naturang gamot ay dapat na nakabatay sa pagsusuri ng doktor sa mga potensyal na benepisyo at mga potensyal 

na panganib. Itinigil ng mga doktor ang mga ahente na ito nang hindi bababa sa 48 oras bago at sa loob ng hindi bababa sa 24 na 

oras pagkatapos ng pamamaraan.

Kinakailangan ang pangangalaga sa pamamahala ng pasyente upang maiwasan ang hindi sinasadyang intracranial na pagpasok ng isang 

malaking dosis o puro bolus ng medium. Gayundin, dapat idirekta ang pagsisikap upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng medium na 

nagdudulot ng hindi sinasadyang pagtaas sa mga antas ng intracranial (hal., sa pamamagitan ng aktibong paggalaw ng pasyente). Ang 

direktang intracisternal o ventricular administration para sa karaniwang radiography (hindi CT) ay hindi inirerekomenda.

Sa karamihan ng mga naiulat na kaso ng malalaking motor seizure na may nonionic myelographic media, isa o higit pa sa mga 

sumusunod na salik ang naroroon. Samakatuwid, iwasan ang:

• Mga paglihis mula sa inirerekumendang pamamaraan o sa myelographic na pamamahala.
• Gamitin sa mga pasyenteng may kasaysayan ng epilepsy.

• Overdosage.
• Intracranial na pagpasok ng bolus o premature diffusion ng mataas na konsentrasyon ng medium.
• Gamot na may mga gamot na neuroleptic o phenothiazine antinauseant.
• Pagkabigong mapanatili ang taas ng ulo sa panahon ng pamamaraan, sa stretcher, o sa kama.
• Sobra at partikular na aktibong paggalaw o pagpupunas ng pasyente.

PAG-Iingat—Pangkalahatan
Ang mga pamamaraang diagnostic na kinabibilangan ng paggamit ng mga radiopaque diagnostic agent ay dapat isagawa sa ilalim 

ng direksyon ng mga tauhan na may kinakailangang pagsasanay at may masusing kaalaman sa partikular na pamamaraan na 

isasagawa. Ang mga naaangkop na pasilidad ay dapat na magagamit para sa pagharap sa anumang komplikasyon ng pamamaraan, 

gayundin para sa pang-emerhensiyang paggamot ng mga malalang reaksyon sa mismong ahente ng kaibahan. Pagkatapos ng 

parenteral na pangangasiwa ng isang ahente ng radiopaque, ang mga karampatang tauhan at mga pasilidad na pang-emerhensiya 

ay dapat na magagamit nang hindi bababa sa 30 hanggang 60 minuto mula nang magkaroon ng matinding pagkaantala ng mga 

reaksyon. (Tingnan ang MASAMANG REAKSIYON.)

Ang paghahanda sa pag-aalis ng tubig ay mapanganib at maaaring mag-ambag sa talamak na pagkabigo sa bato sa mga pasyenteng may 

advanced na sakit sa vascular, mga pasyenteng may diabetes, at sa mga madaling kapitan na nondiabetic na mga pasyente (kadalasang 

mga matatandang may preexisting na sakit sa bato). Ang dehydration sa mga pasyenteng ito ay tila pinahusay ng osmotic diuretic na 

pagkilos ng mga contrast agent. Ang mga pasyente ay dapat na mahusay na hydrated bago at pagkatapos ng pangangasiwa ng anumang 

contrast medium, kabilang ang iohexol.

Ang posibilidad ng isang reaksyon, kabilang ang malubha, nagbabanta sa buhay, nakamamatay, anaphylactoid, 
cardiovascular o central nervous system reaksyon, ay dapat palaging isaalang-alang (tingnan ang ADVERSE REACTIONS). 
Samakatuwid, napakahalaga na ang isang kurso ng aksyon ay maingat na planuhin nang maaga para sa agarang paggamot 
sa mga seryosong reaksyon, at na ang sapat at naaangkop na mga pasilidad at tauhan ay madaling makukuha kung 
sakaling magkaroon ng anumang reaksyon.
Ang posibilidad ng isang idiosyncratic na reaksyon sa mga madaling kapitan na pasyente ay dapat palaging isaalang-
alang (tingnan ang ADVERSE REACTIONS). Kasama sa madaling kapitan na populasyon, ngunit hindi limitado sa, mga 
pasyenteng may kasaysayan ng nakaraang reaksyon sa contrast media, mga pasyenteng may kilalang sensitivity sa 
yodo per se, at mga pasyenteng may kilalang clinical hypersensitivity: bronchial asthma, hay fever, at food allergy .
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Ang paglitaw ng malubhang idiosyncratic na mga reaksyon ay nag-udyok sa paggamit ng ilang mga pamamaraan ng pretesting. 

Gayunpaman, hindi maaasahan ang pretesting upang mahulaan ang mga malalang reaksyon at maaaring maging mapanganib ito 

para sa pasyente. Iminumungkahi na ang isang masusing kasaysayan ng medikal na may diin sa allergy at hypersensitivity, bago 

ang pag-iniksyon ng anumang contrast media, ay maaaring mas tumpak kaysa sa pretesting sa paghula ng mga potensyal na 

masamang reaksyon.

Ang isang positibong kasaysayan ng mga allergy o hypersensitivity ay hindi basta-basta kontraindikado sa paggamit ng isang 

contrast agent kung saan ang isang diagnostic procedure ay inaakalang mahalaga, ngunit ang pag-iingat ay dapat gawin (tingnan 

ang ADVERSE REACTIONS). Dapat isaalang-alang ang premedication na may mga antihistamine o corticosteroids upang maiwasan o 

mabawasan ang mga posibleng reaksiyong alerhiya sa mga naturang pasyente. Isinasaad ng mga kamakailang ulat na ang 

naturang pretreatment ay hindi pumipigil sa mga seryosong reaksyong nagbabanta sa buhay, ngunit maaaring mabawasan ang 

insidente at kalubhaan ng mga ito.

Sa mga pasyente na may malubhang pagkabigo sa bato o pagkabigo, ang compensatory biliary excretion ng gamot ay 
inaasahang mangyari, na may mabagal na paglabas sa apdo. Ang mga pasyente na may hepatorenal insufficiency ay hindi 
dapat suriin maliban kung ang posibilidad ng benepisyo ay malinaw na lumalampas sa karagdagang panganib.

Ang pangangasiwa ng contrast media ay dapat gawin ng mga kwalipikadong tauhan na pamilyar sa pamamaraan 
at naaangkop na pamamahala ng pasyente (tingnan ang PATIENT MANAGEMENT). Ang sterile technique ay dapat 
gamitin sa anumang spinal puncture.
Kapag ang OMNIPAQUE ay iturok gamit ang mga plastic na disposable syringe, ang contrast 
medium ay dapat ilabas sa syringe at gamitin kaagad.
Kung gagamitin ang mga kagamitang di-disposable, dapat gawin ang masusing pag-iingat upang maiwasan ang natitirang 

kontaminasyon na may mga bakas ng mga ahente sa paglilinis.

Ang mga produkto ng parenteral ay dapat na inspeksyuning biswal para sa particulate matter at pagkawalan ng 
kulay bago ibigay. Kung mayroong particulate matter o pagkawalan ng kulay, huwag gamitin. Ulitin ang mga 
Pamamaraan:Kung sa klinikal na paghuhusga ng doktor ang sunud-sunod o paulit-ulit na mga pagsusuri ay 
kinakailangan, ang isang angkop na agwat ng oras sa pagitan ng mga administrasyon ay dapat na obserbahan upang 
payagan ang normal na pag-alis ng gamot mula sa katawan (tingnan ang DOSAGE AT ADMINISTRASYON at CLINICAL 
PHARMACOLOGY).

Impormasyon para sa mga Pasyente (o kung naaangkop, mga bata)

Ang mga pasyenteng tumatanggap ng injectable radiopaque diagnostic agent ay dapat turuan na: 1. 
Ipaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay buntis (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY).
2. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay diabetic o kung mayroon kang multiple myeloma, 

pheochromocytoma, homozygous sickle cell disease o kilalang thyroid disorder (tingnan ang MGA 
BABALA).

3. Ipaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay alerdye sa anumang gamot, pagkain, o kung mayroon kang anumang mga reaksyon sa mga 

naunang iniksyon ng mga tina na ginamit para sa mga pamamaraan ng x-ray (tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan).

4. Ipaalam sa iyong manggagamot ang tungkol sa anumang iba pang mga gamot na kasalukuyan mong iniinom, kabilang 
ang mga hindi iniresetang gamot, bago ka bigyan ng gamot na ito.

Interaksyon sa droga
Ang mga gamot na nagpapababa ng threshold ng seizure, lalo na ang mga phenothiazine derivatives kasama ang mga 
ginagamit para sa kanilang mga antihistaminic o antinauseant na katangian, ay hindi inirerekomenda para gamitin sa 
OMNIPAQUE. Kasama sa iba ang monoamine oxidase (MAO) inhibitors, tricyclic antidepressants, CNS stimulant, 
psychoactive na gamot na inilalarawan bilang analeptics, major tranquilizer, o antipsychotic na gamot. Ang mga naturang 
gamot ay dapat na ihinto nang hindi bababa sa 48 oras bago ang myelography, dapat
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hindi ginagamit para sa kontrol ng pagduduwal o pagsusuka sa panahon o pagkatapos ng myelography, at hindi dapat ipagpatuloy nang 

hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng pamamaraan. Sa mga nonelective procedure sa mga pasyente sa mga gamot na ito, isaalang-alang 

ang prophylactic na paggamit ng mga anticonvulsant.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility
Walang pangmatagalang pag-aaral ng hayop ang isinagawa upang suriin ang potensyal na carcinogenic, 

mutagenesis, o kung ang OMNIPAQUE ay maaaring makaapekto sa pagkamayabong sa mga lalaki o babae.

Kategorya ng Pagbubuntis B

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga at kuneho na may hanggang 100 beses ang inirerekomendang dosis 

ng tao. Walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus na ipinakita dahil sa OMNIPAQUE. Gayunpaman, 

walang mga pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Dahil ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi palaging 

hinuhulaan ang tugon ng tao, ang gamot na ito ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung malinaw na 

kinakailangan.

Mga Inang Nag-aalaga

Hindi alam kung hanggang saan ang iohexol ay excreted sa gatas ng tao. Gayunpaman, maraming mga injectable contrast 
agent ang inilalabas nang hindi nagbabago sa gatas ng tao. Bagama't hindi pa naitatag na ang mga malubhang salungat 
na reaksyon ay nangyayari sa mga sanggol na nagpapasuso, ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag ang intravascular 
contrast media ay ibinibigay sa mga babaeng nagpapasuso. Ang pagpapakain ng bote ay maaaring palitan ng 
pagpapasuso sa loob ng 24 na oras kasunod ng pagbibigay ng OMNIPAQUE.

Paggamit ng Pediatric

Ang mga pediatric na pasyente na may mas mataas na panganib na makaranas ng masamang mga kaganapan sa panahon ng 

contrast medium na pangangasiwa ay maaaring kabilang ang mga may hika, pagiging sensitibo sa gamot at/o mga allergens, 

congestive heart failure, isang serum creatinine na higit sa 1.5 mg/dL o mga wala pang 12 buwang gulang.

MASAMANG REAKSIYON—Intrathecal
Ang pinakamadalas na naiulat na masamang reaksyon sa OMNIPAQUE ay ang pananakit ng ulo, banayad hanggang katamtamang pananakit 

kabilang ang pananakit ng likod, pananakit ng leeg at paninigas, pagduduwal, at pagsusuka. Ang mga reaksyong ito ay karaniwang 

nangyayari 1 hanggang 10 oras pagkatapos ng iniksyon, at halos lahat ay nangyayari sa loob ng 24 na oras. Karaniwang banayad hanggang 

katamtaman ang mga ito, tumatagal ng ilang oras, at kadalasang nawawala sa loob ng 24 na oras. Bihirang, ang pananakit ng ulo ay 

maaaring malubha o nagpapatuloy nang ilang araw. Ang pananakit ng ulo ay kadalasang sinasamahan ng pagduduwal at pagsusuka at may 

posibilidad na maging mas madalas at paulit-ulit sa mga pasyenteng hindi mahusay na hydrated. Ang mga lumilipas na pagbabago sa 

mahahalagang palatandaan ay maaaring mangyari at ang kanilang kahalagahan ay dapat masuri sa isang indibidwal na batayan. Ang mga 

reaksyong iyon na iniulat sa mga klinikal na pag-aaral na may OMNIPAQUE ay nakalista sa ibaba sa bumababang pagkakasunod-sunod ng 

paglitaw, batay sa mga klinikal na pag-aaral ng 1531 mga pasyente.

Sakit ng ulo:Ang pinaka-madalas na nagaganap na salungat na reaksyon kasunod ng myelography ay sakit ng ulo, na 
may saklaw na humigit-kumulang 18%. Ang pananakit ng ulo ay maaaring sanhi ng alinman sa direktang epekto ng 
contrast medium o ng pagtagas ng CSF sa dural puncture site. Gayunpaman, sa pamamahala ng pasyente, itinuturing na 
mas mahalaga na bawasan ang intracranial entry ng contrast medium sa pamamagitan ng postural management kaysa 
sa pagtatangkang kontrolin ang posibleng pagtagas ng CSF (tingnan ang PATIENT MANAGEMENT).

Sakit:Ang banayad hanggang katamtamang pananakit kabilang ang pananakit ng likod, pananakit ng leeg at paninigas, at neuralgia ay 

naganap kasunod ng iniksyon na may saklaw na humigit-kumulang 8%.
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Pagduduwal at Pagsusuka:Ang pagduduwal ay naiulat na may saklaw na humigit-kumulang 6%, at pagsusuka ng humigit-
kumulang 3% (tingnan ang PATIENT MANAGEMENT). Ang pagpapanatili ng normal na hydration ay napakahalaga. Ang 
paggamit ng phenothiazine antinauseant ay hindi inirerekomenda. (Tingnan ang MGA BABALA—Pangkalahatan.) Ang 
katiyakan sa pasyente na ang pagduduwal ay kadalasang mawawala ang kailangan.
Pagkahilo:Ang lumilipas na pagkahilo ay naiulat sa halos 2% ng mga pasyente.
Iba pang mga Reaksyon:Ang iba pang mga reaksyon na nagaganap sa isang indibidwal na saklaw na mas mababa sa 0.1% 
ay kinabibilangan ng: pakiramdam ng bigat, hypotension, hypertonia, sensasyon ng init, pagpapawis, pagkahilo, kawalan ng 
gana, pag-aantok, hypertension, photophobia, tinnitus, neuralgia, paresthesia, kahirapan sa pag-ihi, at mga pagbabago sa 
neurological. Lahat ay lumilipas at banayad na walang clinical sequelae.

Pediatrics
Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng 152 mga pasyente para sa pediatric myelography sa pamamagitan ng lumbar 

puncture, ang mga salungat na kaganapan pagkatapos ng paggamit ng OMNIPAQUE 180 ay karaniwang mas madalas kaysa sa mga nasa hustong 

gulang.

sakit ng ulo:
Pagsusuka:
sakit ng likod:
Iba pang mga Reaksyon:Ang iba pang mga reaksyon na nagaganap na may indibidwal na saklaw na mas mababa sa 0.7% ay 

kasama ang: lagnat, pantal, pananakit ng tiyan, visual hallucination, at mga pagbabago sa neurological. Lahat ay lumilipas at 

banayad na walang clinical sequelae.

9%
6%

1.3%

Pangkalahatang Masamang Reaksyon sa Contrast Media
Ang mga manggagamot ay dapat manatiling alerto para sa paglitaw ng mga masamang epekto bilang karagdagan 
sa mga tinalakay sa itaas, lalo na ang mga sumusunod na reaksyon na naiulat sa panitikan para sa iba pang 
nonionic, nalulusaw sa tubig na myelographic media, at bihirang may iohexol. Kasama sa mga ito, ngunit hindi 
limitado sa, convulsion, aseptic at bacterial meningitis, at CNS at iba pang mga neurological disturbances.

Ang isang aseptic meningitis syndrome ay bihirang naiulat (mas mababa sa 0.01%). Ito ay kadalasang nauuna sa binibigkas na 

pananakit ng ulo, pagduduwal at pagsusuka. Karaniwang nangyayari ang simula mga 12 hanggang 18 oras pagkatapos ng 

pamamaraan. Ang mga kilalang tampok ay meningismus, lagnat, kung minsan ay may mga palatandaan ng oculomotor at 

pagkalito sa isip. Ang lumbar puncture ay nagpakita ng mataas na bilang ng puting selula, mataas na nilalaman ng protina na 

madalas na may mababang antas ng glucose at walang mga organismo. Ang kondisyon ay karaniwang nagsimulang kusang 

lumilinaw mga 10 oras pagkatapos ng simula, na may kumpletong paggaling sa loob ng 2 hanggang 3 araw.

Allergy o Idiosyncrasy:Panginginig, lagnat, labis na diaphoresis, pruritus, urticaria, nasal congestion, 
dyspnea, at isang kaso ng Guillain-Barré syndrome.
Iritasyon sa CNS:Mahina at pansamantalang mga aberasyon ng perceptual gaya ng mga guni-guni, 
depersonalization, amnesia, poot, amblyopia, diplopia, photophobia, psychosis, insomnia, pagkabalisa, 
depresyon, hyperesthesia, visual o auditory o mga kaguluhan sa pagsasalita, pagkalito at disorientation. 
Bilang karagdagan, ang karamdaman, panghihina, convulsion, mga pagbabago sa EEG, meningismus, 
hyperreflexia o areflexia, hypertonia o flaccidity, hemiplegia, paralysis, quadriplegia, hindi mapakali, 
panginginig, echoacousia, echolalia, asterixis, cerebral hemorrhage, at dysphasia ay naganap.

Ang mga malalim na kaguluhan sa pag-iisip ay bihirang naiulat din. Karaniwang binubuo ang mga ito ng iba't ibang anyo at 
antas ng aphasia, pagkalito sa isip, o disorientasyon. Ang simula ay karaniwang nasa 8 hanggang 10 oras at tumatagal ng 
humigit-kumulang 24 na oras, nang walang mga epekto. Gayunpaman, paminsan-minsan mayroon sila
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ay nahayag bilang pangamba, pagkabalisa, o progresibong pag-alis sa ilang pagkakataon hanggang sa punto ng antok, 
pagkahilo, at pagkawala ng malay. Sa ilang mga kaso, ang mga ito ay sinamahan ng pansamantalang pagkawala ng 
pandinig o iba pang mga sintomas ng pandinig at mga visual disturbance (pinaniniwalaan na subjective o delusional), 
kabilang ang unilateral o bilateral na pagkawala ng paningin na maaaring tumagal ng ilang oras. Sa isang kaso, ang 
patuloy na pagkawala ng paningin sa cortical ay naiulat na may kaugnayan sa mga kombulsyon. Naiulat ang ventricular 
block; Ang amnesia ng iba't ibang antas ay maaaring naroroon para sa kaganapan ng reaksyon.

Bihirang, ang paulit-ulit kahit na panandaliang panghihina sa binti o mga kalamnan ng mata ay naiulat. Ang 
mga peripheral neuropathies ay bihira at lumilipas. Kabilang sa mga ito ang pandama at/o motor o nerve 
root disturbances, myelitis, patuloy na pananakit o panghihina ng kalamnan sa binti, 6th nerve palsy, o cauda 
equina syndrome. Ang mga muscle cramp, fasciculation o myoclonia, spinal convulsion, o spasticity ay hindi 
pangkaraniwan at tumugon kaagad sa isang maliit na intravenous dose ng diazepam. Sa pangkalahatan, ang 
mga reaksyon na alam na nangyayari sa parenteral na pangangasiwa ng mga iodinated contrast agent ay 
posible sa anumang nonionic na ahente. Humigit-kumulang 95 porsiyento ng mga salungat na reaksyon na 
kasama ng paggamit ng mga ahente ng contrast na nalulusaw sa tubig ay banayad hanggang katamtaman 
ang antas. Gayunpaman, malubha, nagbabanta sa buhay, anaphylactoid at nakamamatay na mga reaksyon,

Ang mga masamang reaksyon sa injectable contrast media ay nahahati sa dalawang kategorya: chemotoxic reactions at 
idiosyncratic reactions.
Ang mga chemotoxic na reaksyon ay nagreresulta mula sa mga katangian ng physicochemical ng contrast media, 
ang dosis, at bilis ng iniksyon. Lahat ng hemodynamic disturbances at pinsala sa mga organo o sisidlan na pinahiran 
ng contrast medium ay kasama sa kategoryang ito.
Kasama sa mga idiosyncratic na reaksyon ang lahat ng iba pang reaksyon. Ang mga ito ay nangyayari nang mas madalas sa 
mga pasyenteng 20 hanggang 40 taong gulang. Ang mga idiosyncratic na reaksyon ay maaaring nakasalalay o hindi sa dami 
ng dosis na na-inject, ang bilis ng iniksyon, at ang radiographic procedure. Ang mga idiosyncratic na reaksyon ay nahahati sa 
minor, intermediate, at severe. Ang mga menor de edad na reaksyon ay self-limited at maikling tagal; ang mga malubhang 
reaksyon ay nagbabanta sa buhay at ang paggamot ay apurahan at sapilitan.
Ang naiulat na saklaw ng mga salungat na reaksyon sa contrast media sa mga pasyente na may kasaysayan ng allergy ay dalawang 

beses kaysa sa pangkalahatang populasyon. Ang mga pasyente na may kasaysayan ng mga nakaraang reaksyon sa isang contrast 

medium ay tatlong beses na mas madaling kapitan kaysa sa iba pang mga pasyente. Gayunpaman, ang pagiging sensitibo sa 

contrast media ay hindi lumalabas na tumataas sa paulit-ulit na pagsusuri.

Karamihan sa mga masamang reaksyon sa injectable contrast media ay lumilitaw sa loob ng 1 hanggang 3 minuto pagkatapos ng pagsisimula ng 

iniksyon, ngunit maaaring mangyari ang mga naantalang reaksyon.

OVERDOSAGE
Ang mga klinikal na kahihinatnan ng labis na dosis sa OMNIPAQUE ay hindi naiulat. Gayunpaman, batay sa karanasan sa iba pang 

nonionic myelographic media, ang mga manggagamot ay dapat maging alerto sa isang potensyal na pagtaas sa dalas at 

kalubhaan ng mga reaksyon na pinapamagitan ng CNS. Kahit na ang paggamit ng isang inirerekumendang dosis ay maaaring 

magdulot ng mga epekto na katumbas ng labis na dosis, kung ang maling pamamahala ng pasyente sa panahon o kaagad 

pagkatapos ng pamamaraan ay nagpapahintulot sa hindi sinasadyang maagang intracranial na pagpasok ng isang malaking 

bahagi ng medium.

Ang intracisternal LD50ang halaga ng OMNIPAQUE (sa gramo ng yodo kada kilo ng timbang ng katawan) ay 
higit sa 2.0 sa mga daga.
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DOSAGE AT ADMINISTRASYON — Intrathecal
Ang dami at konsentrasyon ng OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, o OMNIPAQUE 300 na 
ibibigay ay depende sa antas at lawak ng contrast na kinakailangan sa (mga) lugar na 
sinusuri at sa kagamitan at teknik na ginagamit.
Ang OMNIPAQUE 180 sa konsentrasyon na 180 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 sa konsentrasyon na 240 mgI/mL, 
o OMNIPAQUE 300 sa konsentrasyon na 300 mgI/mL ay inirerekomenda para sa pagsusuri ng lumbar, 
thoracic, at cervical regions sa mga matatanda sa pamamagitan ng lumbar o direktang cervical injection at 
bahagyang hypertonic sa CSF.
Ang OMNIPAQUE 180 sa isang konsentrasyon na 180 mgI/mL ay inirerekomenda para sa pagsusuri ng lumbar, 
thoracic, at cervical regions sa mga bata sa pamamagitan ng lumbar injection at bahagyang hypertonic sa CSF.

Ang kabuuang dosis na 3060 mg yodo o isang konsentrasyon na 300 mgI/mL ay hindi dapat lumampas sa mga matatanda at ang 

kabuuang dosis na 2700 mg yodo o isang konsentrasyon ng 180 mgI/mL ay hindi dapat lumampas sa mga bata sa isang solong 

pagsusuri sa myelographic. Ito ay batay sa pagsusuri sa klinikal na pagsubok hanggang sa kasalukuyan. Tulad ng sa lahat ng 

diagnostic procedure, dapat gamitin ang pinakamababang volume at dosis para makagawa ng sapat na visualization. Karamihan 

sa mga pamamaraan ay hindi nangangailangan ng alinman sa maximum na dosis o konsentrasyon.

Ang kawalan ng pakiramdam ay hindi kinakailangan. Ang mga premedication na pampakalma o tranquilizer ay karaniwang hindi 

kailangan (tingnan ang PAG-Iingat). Ang mga pasyente ay dapat na mahusay na hydrated bago at pagkatapos ng contrast 

administration. Ang mga pasyenteng madaling kapitan ng seizure ay dapat panatilihin sa mga gamot na anticonvulsant. Maraming 

radiopaque contrast agent ang hindi tugmasa vitrona may ilang antihistamine at marami pang ibang gamot; samakatuwid, ang 

mga kasabay na gamot ay hindi dapat pisikal na ihalo sa mga kontrast na ahente. Rate ng Injection:Upang maiwasan ang labis na 

paghahalo sa CSF at ang kalalabasang pagbabanto ng contrast, ang pag-iniksyon ay dapat gawin nang dahan-dahan sa loob ng 1 

hanggang 2 minuto.

Depende sa tinantyang dami ng contrast medium na maaaring kailanganin para sa pamamaraan ang isang maliit 
na halaga ng CSF ay maaaring alisin upang mabawasan ang distention ng mga puwang ng subarachnoid.

Ang lumbar o cervical puncture needle ay maaaring tanggalin kaagad pagkatapos ng iniksyon dahil hindi 
kinakailangang tanggalin ang OMNIPAQUE pagkatapos ng iniksyon sa subarachnoid space.
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Matatanda:Ang karaniwang inirerekomendang kabuuang dosis para sa paggamit sa lumbar, thoracic, cervical, at kabuuang columnar 

myelography sa mga nasa hustong gulang ay 1.2 gI hanggang 3.06 gI tulad ng sumusunod:

Konsentrasyon
(mgI/mL)

Dami
(mL)

Dosis
(gI)Pamamaraan

Lumbar
Myelography
(sa pamamagitan ng lumbar

iniksyon)

Mga pormulasyon

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 240

180
240

10-17
7-12.5

1.8-3.06
1.7-3.0

Thoracic
Myelography
(sa pamamagitan ng lumbar

o servikal
iniksyon)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.7-3.0
1.8-3.0

Cervical
Myelography
(sa pamamagitan ng lumbar

iniksyon)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

Cervical
Myelography
(sa pamamagitan ng C1-2

iniksyon)

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

Kabuuan

Kolumnar
Myelography
(sa pamamagitan ng lumbar

iniksyon)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

Pediatrics:Ang karaniwang inirerekomendang kabuuang dosis para sa lumbar, thoracic, cervical, at/o kabuuang columnar myelography 

sa pamamagitan ng lumbar puncture sa mga bata ay 0.36 gI hanggang 2.7 gI (tingnan ang talahanayan sa ibaba). Ang aktwal na dami na 

pinangangasiwaan ay higit na nakadepende sa edad ng pasyente at ang mga sumusunod na alituntunin ay inirerekomenda.

Conc.
(mgI/mL)

180
180
180
180
180

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

Dosis
(gI)

0.36-0.72
0.72-1.44

0.9-1.8
0.9-2.16
1.08-2.7

Edad
0 hanggang < 3 mos.

3 hanggang <36 mos.

3 hanggang < 7 taon.

7 hanggang < 13 taon.

13 hanggang 18 yrs.
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Ang pag-alis ng mga contrast agent mula sa kanilang mga lalagyan ay dapat gawin sa ilalim ng mga kondisyong 
aseptiko na may mga sterile syringe. Ang spinal puncture ay dapat palaging isagawa sa ilalim ng mga sterile na 
kondisyon.
Ang mga produkto ng parenteral ay dapat na biswal na suriin para sa particulate matter o pagkawalan ng kulay 
bago ibigay. Kung mayroong particulate matter o pagkawalan ng kulay, huwag gamitin. Ulitin ang mga 
Pamamaraan:Kung sa klinikal na paghuhusga ng doktor ang sunud-sunod o paulit-ulit na mga pagsusuri ay 
kinakailangan, ang isang angkop na agwat ng oras sa pagitan ng mga administrasyon ay dapat na obserbahan upang 
payagan ang normal na pag-alis ng gamot mula sa katawan. Ang pagitan ng hindi bababa sa 48 oras ay dapat 
pahintulutan bago ulitin ang pagsusuri; gayunpaman, hangga't maaari, inirerekomenda ang 5 hanggang 7 araw.

PAMAMAHALA NG PASYENTE—Mga Intrathecal na 

Mungkahi para sa Karaniwang Pamamahala ng Pasyente

Ang mabuting pamamahala sa pasyente ay dapat gamitin sa lahat ng oras upang mabawasan ang potensyal para sa mga 

komplikasyon na nauugnay sa pamamaraan.

Preprocedure
• Ang paghinto ng mga gamot na neuroleptic (kabilang ang phenothiazines, hal., chlorpromazine, 

prochlorperazine, at promethazine) nang hindi bababa sa 48 oras bago ay dapat isaalang-alang.
• Panatilihin ang normal na diyeta hanggang 2 oras bago ang pamamaraan.

• Tiyakin ang hydration-fluids hanggang sa pamamaraan.

Sa panahon ng Pamamaraan

• Gumamit ng pinakamababang dosis at konsentrasyon na kinakailangan para sa kasiya-siyang contrast (tingnan ang DOSAGE 

AT ADMINISTRASYON).

• Sa lahat ng mga diskarte sa pagpoposisyon, panatilihing nakataas ang ulo ng pasyente sa pinakamataas na antas ng gulugod.

• Huwag ibaba ang ulo ng mesa nang higit sa 15° sa paggalaw ng contrast medium sa cranially.
• Sa mga pasyenteng may labis na lordosis, isaalang-alang ang lateral position para sa iniksyon at paggalaw ng 

medium cephalad.
• Mag-iniksyon nang dahan-dahan (mahigit 1 hanggang 2 minuto) upang maiwasan ang labis na paghahalo.

• Upang mapanatili bilang bolus, ilipat ang medium sa distal na lugarnapakabagal . Gumamit ng fluoroscopic monitoring.
• Iwasan ang intracranial na pagpasok ng isang bolus.

• Iwasan ang maaga at mataas na cephalad dispersion ng medium.
• Iwasan ang biglaan o aktibong paggalaw ng pasyente upang mabawasan ang labis na paghahalo ng medium sa CSF. Turuan ang 

pasyente na manatilipassive . Ilipat ang pasyentedahan-dahan at kung kinakailangan lamang.

Postprocedure
• Itaas ang ulo ng stretcher sa hindi bababa sa 30° bago ilipat ang pasyente dito.
• Ang paggalaw papunta at labas ng stretcher ay dapat gawin nang dahan-dahan nang ang pasyente ay ganap na 

walang kibo, pinapanatilitingala posisyon.
• Bago ilipat ang pasyente sa kama, itaas ang ulo ng kama 30° hanggang 45°.
• Payuhan ang pasyente na manatili sa kama, sa posisyong nakaupo o naka-semi-semiting, lalo na sa mga unang 
oras.
• Panatilihin ang malapit na pagmamasid nang hindi bababa sa 12 oras pagkatapos ng myelogram.

• Kumuha ng kooperasyon ng mga bisita sa pagpapanatiling tahimik at papasok ng pasyentetingala posisyon, lalo na sa 
unang ilang oras.
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• Hikayatin ang mga likido sa bibig. Diyeta bilang disimulado.

• Kung ang pagduduwal o pagsusuka ay nangyayari , huwag gumamit ng phenothiazine antinauseant. Ang patuloy na 

pagduduwal at pagsusuka ay magreresulta sa dehydration. Samakatuwid, inirerekomenda ang agarang pagsasaalang-alang 

ng pagpapalit ng mga intravenous fluid.

Alternatibong Paraan ng Postprocedure
• Ang mga kamakailang ebidensya na may nonionic, water-soluble contrast media ay nagmumungkahi na ang pagpapanatili ng 

postmyelography ng pasyente sa isang tuwid na posisyon (sa pamamagitan ng wheelchair o ambulation) ay maaaring makatulong 

na mabawasan ang masamang epekto. Ang tuwid na posisyon ay maaaring makatulong upang maantala ang pataas na 

pagpapakalat ng daluyan at upang i-maximize ang pagsipsip ng arachnoid ng spinal.

SEKSYON II
CLINICAL PHARMACOLOGY—Intravascular

Kasunod ng intravascular injection, ang iohexol ay ipinamamahagi sa extracellular fluid compartment at pinalabas nang 
hindi nagbabago sa pamamagitan ng glomerular filtration. I-opacify nito ang mga sisidlan sa daanan ng daloy ng contrast 
medium na nagpapahintulot sa radiographic visualization ng mga panloob na istruktura hanggang sa magkaroon ng 
makabuluhang hemodilution.
Humigit-kumulang 90% o higit pa sa iniksyon na dosis ay pinalabas sa loob ng unang 24 na oras, na may pinakamataas na 
konsentrasyon ng ihi na nagaganap sa unang oras pagkatapos ng pangangasiwa. Ang mga antas ng iohexol ng plasma at 
ihi ay nagpapahiwatig na ang clearance ng katawan ng iohexol ay pangunahing sanhi ng clearance ng bato. Ang pagtaas sa 
dosis mula 500 mgI/kg hanggang 1500 mgI/kg ay hindi makabuluhang binabago ang clearance ng gamot. Ang mga 
sumusunod na pharmacokinetic value ay naobserbahan kasunod ng intravenous administration ng iohexol (sa pagitan ng 
500 mgI/kg hanggang 1500 mgI/kg) hanggang 16 na nasa hustong gulang na tao: renal clearance—120 (86-162) mL/min; 
kabuuang clearance ng katawan—131 (98-165) mL/min; at dami ng pamamahagi—165 (108-219) mL/kg.

Ang akumulasyon ng bato ay sapat na mabilis na ang panahon ng pinakamaraming opacification ng mga daanan ng bato ay 

maaaring magsimula nang kasing aga ng 1 minuto pagkatapos ng intravenous injection. Lumilitaw ang mga Urogram sa mga 1 

hanggang 3 minuto na may pinakamainam na contrast na nagaganap sa pagitan ng 5 hanggang 15 minuto. Sa mga kondisyon ng 

nephropathic, lalo na kapag ang kapasidad ng excretory ay binago, ang rate ng paglabas ay maaaring mag-iba nang hindi 

mahuhulaan, at ang opacification ay maaaring maantala pagkatapos ng iniksyon. Ang matinding kapansanan sa bato ay maaaring 

magresulta sa kakulangan ng diagnostic opacification ng collecting system at, depende sa antas ng renal impairment, ang matagal 

na antas ng iohexol ng plasma ay maaaring inaasahan. Sa mga pasyenteng ito, pati na rin sa mga sanggol na may mga immature na 

bato, ang ruta ng paglabas sa pamamagitan ng gallbladder at sa maliit na bituka ay maaaring tumaas.

Ang Iohexol ay nagpapakita ng mababang pagkakaugnay para sa serum o mga protina ng plasma at hindi gaanong nakagapos sa serum 

albumin.

Walang makabuluhang metabolismo, deiodination o biotransformation ang nangyayari.

Ang OMNIPAQUE ay malamang na tumatawid sa placental barrier sa mga tao sa pamamagitan ng simpleng diffusion. Hindi 

alam kung hanggang saan ang iohexol ay excreted sa gatas ng tao.

Ang mga pag-aaral ng hayop ay nagpapahiwatig na ang iohexol ay hindi tumatawid sa isang buo na hadlang sa dugo-utak sa 

anumang makabuluhang lawak pagkatapos ng intravascular administration.

Pinahuhusay ng OMNIPAQUE ang computed tomographic imaging sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kahusayan ng radiographic. 

Ang antas ng pagpapahusay ng density ay direktang nauugnay sa nilalaman ng yodo sa isang ibinibigay na dosis; Ang 

pinakamataas na antas ng iodine sa dugo ay nangyayari kaagad pagkatapos ng mabilis na intravenous injection. Ang mga antas ng 

dugo ay mabilis na bumabagsak sa loob ng 5 hanggang 10 minuto at ang kalahating buhay ng vascular compartment ay humigit-

kumulang 20 minuto. Ito ay maaaring isaalang-alang sa pamamagitan ng pagbabanto sa vascular at
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mga extravascular fluid compartments na nagiging sanhi ng paunang pagbaba ng konsentrasyon sa plasma. Ang 
equilibration sa mga extracellular compartment ay naabot sa loob ng halos sampung minuto; pagkatapos noon, ang 
pagbagsak ay nagiging exponential.
Ang mga pharmacokinetics ng iohexol sa parehong normal at abnormal na tissue ay ipinakita na nagbabago. Ang 
pagpapahusay ng contrast ay lumilitaw na pinakamahusay kaagad pagkatapos ng bolus administration (15 segundo 
hanggang 120 segundo). Kaya, ang pinakamalaking pagpapahusay ay maaaring matukoy ng isang serye ng magkasunod na 
dalawa hanggang tatlong segundong pag-scan na ginawa sa loob ng 30 hanggang 90 segundo pagkatapos ng iniksyon (ibig 
sabihin, dynamic na computed tomographic imaging). Ang paggamit ng tuluy-tuloy na pamamaraan ng pag-scan (ibig 
sabihin, dynamic na CT scan) ay maaaring mapabuti ang pagpapahusay at diagnostic na pagtatasa ng tumor at iba pang 
mga sugat tulad ng abscess, paminsan-minsan ay nagpapakita ng hindi hinala o mas malawak na sakit. Halimbawa, ang 
isang cyst ay maaaring makilala mula sa isang vascularized solid lesion kapag inihambing ang precontrast at pinahusay na 
mga pag-scan; ang nonperfused mass ay nagpapakita ng hindi nabagong x-ray absorption (CT number). Ang vascularized 
lesion ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagtaas ng CT number sa ilang minuto pagkatapos ng bolus ng intravascular 
contrast agent; maaaring ito ay malignant, benign, o normal na tissue, ngunit malamang na hindi ito cyst, hematoma, o iba 
pang nonvascular lesion.
Dahil ang hindi pinahusay na pag-scan ay maaaring magbigay ng sapat na diagnostic na impormasyon sa indibidwal na 
pasyente, ang desisyon na gumamit ng contrast enhancement, na maaaring nauugnay sa panganib at pagtaas ng 
radiation exposure, ay dapat na nakabatay sa maingat na pagsusuri ng klinikal, iba pang radiological, at hindi 
pinahusay na mga natuklasan sa CT.

CT SCANNING NG ULO
Sa kaibahan ng pinahusay na computed tomographic head imaging, ang OMNIPAQUE ay hindi naiipon sa normal 
na tisyu ng utak dahil sa pagkakaroon ng normal na blood-brain barrier. Ang pagtaas ng xray absorption sa normal 
na utak ay dahil sa pagkakaroon ng contrast agent sa loob ng blood pool. Ang isang break sa blood-brain barrier 
tulad ng nangyayari sa malignant na mga tumor ng utak ay nagbibigay-daan para sa akumulasyon ng contrast 
medium sa loob ng interstitial tissue ng tumor. Ang katabing normal na tisyu ng utak ay hindi naglalaman ng 
medium ng kaibahan.
Ang maximum na contrast enhancement sa tissue ay madalas na nangyayari pagkatapos maabot ang pinakamataas na 
antas ng yodo sa dugo. Maaaring mangyari ang pagkaantala sa maximum contrast enhancement. Ang diagnostic contrast 
na pinahusay na mga larawan ng utak ay nakuha hanggang 1 oras pagkatapos ng intravenous bolus administration. Ang 
pagkaantala na ito ay nagmumungkahi na ang radiographic contrast enhancement ay hindi bababa sa bahagyang 
nakadepende sa akumulasyon ng iodine na naglalaman ng medium sa loob ng lesyon at sa labas ng blood pool, kahit na ang 
mekanismo kung saan ito nangyayari ay hindi malinaw. Ang radiographic enhancement ng nontumoral lesions, tulad ng 
arteriovenous malformations at aneurysms, ay malamang na nakadepende sa iodine content ng circulating blood pool.

Sa mga pasyente kung saan ang hadlang sa dugo-utak ay kilala o pinaghihinalaang nagambala, ang paggamit ng 
anumang radiographic contrast medium ay dapat masuri sa isang indibidwal na panganib upang makinabang. 
Gayunpaman, kumpara sa ionic media, ang nonionic media ay hindi gaanong nakakalason sa central nervous system.

CT SCANNING NG KATAWAN
Sa kaibahan ng pinahusay na computed tomographic body imaging (nonneural tissue), ang OMNIPAQUE ay 
mabilis na nagdi-diffuse mula sa vascular papunta sa extravascular space. Ang pagtaas sa pagsipsip ng x-ray 
ay nauugnay sa daloy ng dugo, konsentrasyon ng contrast medium, at pagkuha ng contrast medium ng 
interstitial tissue ng mga tumor dahil walang hadlang na umiiral. Ang pagpapahusay ng contrast ay dahil sa 
mga kamag-anak na pagkakaiba sa extravascular diffusion sa pagitan ng normal at abnormal na tissue, 
medyo iba sa utak.
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MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT,
PANGKALAHATANG—Intravascular

Ang OMNIPAQUE 350 ay ipinahiwatig sa mga matatanda para sa angiocardiography (ventriculography, 
selective coronary arteriography), aortography kabilang ang mga pag-aaral ng aortic root, aortic arch, 
ascending aorta, abdominal aorta at mga sanga nito, contrast enhancement para sa computed tomographic 
head and body imaging, intravenous digital subtraction angiography ng ulo, leeg, tiyan, bato at peripheral 
na mga sisidlan, peripheral arteriography, at excretory urography.
Ang OMNIPAQUE 350 ay ipinahiwatig sa mga bata para sa angiocardiography (ventriculography, 
pulmonary arteriography, at venography; pag-aaral ng collateral arteries at aortography, kabilang ang 
aortic root, aortic arch, ascending at descending aorta).
Ang OMNIPAQUE 300 ay ipinahiwatig sa mga nasa hustong gulang para sa aortography kabilang ang mga pag-
aaral ng aortic arch, abdominal aorta at mga sanga nito, contrast enhancement para sa computed tomographic 
head and body imaging, cerebral arteriography, peripheral venography (phlebography), at excretory 
urography.
Ang OMNIPAQUE 300 ay ipinahiwatig sa mga bata para sa angiocardiography (ventriculography), excretory 
urography, at contrast enhancement para sa computed tomographic head imaging.
Ang OMNIPAQUE 240 ay ipinahiwatig sa mga nasa hustong gulang para sa contrast enhancement para sa computed 
tomographic head imaging at peripheral venography (phlebography).
Ang OMNIPAQUE 140 ay ipinahiwatig sa mga matatanda para sa intra-arterial digital subtraction angiography ng 
ulo, leeg, tiyan, bato at peripheral na mga sisidlan.
Ang OMNIPAQUE 240 ay ipinahiwatig sa mga bata para sa contrast enhancement para sa computed tomographic 
head imaging.

MGA KONTRAINDIKASYON
Ang OMNIPAQUE ay hindi dapat ibigay sa mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa iohexol.

MGA BABALA—General
Ang nonionic iodinated contrast media ay pumipigil sa coagulation ng dugo,sa vitro, mas mababa sa ionic contrast 
media. Naiulat ang clotting kapag ang dugo ay nananatiling nakikipag-ugnayan sa mga syringe na naglalaman ng 
nonionic contrast media.
Ang malubha, bihirang nakamamatay, mga kaganapang thromboembolic na nagdudulot ng myocardial 
infarction at stroke ay naiulat sa panahon ng mga angiographic procedure na may parehong ionic at nonionic 
contrast media. Samakatuwid, ang maselang intravascular administration technique ay kinakailangan, lalo na 
sa panahon ng angiographic procedure, upang mabawasan ang mga thromboembolic na kaganapan. 
Maraming mga salik, kabilang ang haba ng pamamaraan, catheter at materyal ng syringe, pinagbabatayan na 
estado ng sakit, at mga magkakatulad na gamot, ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga kaganapang 
thromboembolic. Para sa mga kadahilanang ito, inirerekumenda ang mga maselang pamamaraan ng 
angiographic kabilang ang malapit na atensyon sa guidewire at catheter manipulation, paggamit ng manifold 
system at/o three-way stopcocks, madalas na pag-flush ng catheter gamit ang heparinized saline solutions at 
pagliit ng haba ng procedure.sa vitronamumuo.

Ang OMNIPAQUE ay dapat gamitin nang may matinding pag-iingat sa mga pasyenteng may malubhang kapansanan sa 
paggana ng atay at bato, malubhang thyrotoxicosis, o myelomatosis. Ang mga diabetic na may antas ng serum creatinine 
na higit sa 3 mg/dL ay hindi dapat suriin maliban kung ang mga posibleng benepisyo ng
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ang pagsusuri ay malinaw na lumalampas sa karagdagang panganib. Ang OMNIPAQUE ay hindi inirerekomenda para gamitin sa mga 

pasyenteng may anuria.

Ang mga radiopaque contrast agent ay potensyal na mapanganib sa mga pasyente na may multiple 
myeloma o iba pang paraproteinemia, lalo na sa mga may therapeutically resistant anuria. Kahit na ang 
contrast agent o dehydration ay hindi hiwalay na napatunayan na ang sanhi ng anuria sa myeloma, 
naisip na ang kumbinasyon ng pareho ay maaaring sanhi ng mga kadahilanan. Ang panganib sa 
myelomatous na mga pasyente ay hindi isang kontraindikasyon; gayunpaman, kailangan ang mga 
espesyal na pag-iingat. Ang bahagyang pag-aalis ng tubig sa paghahanda ng mga pasyenteng ito bago 
ang iniksyon ay hindi inirerekomenda dahil ito ay maaaring mag-predispose sa pasyente sa pag-ulan ng 
myeloma protein sa renal tubules. Walang paraan ng therapy, kabilang ang dialysis, ang naging 
matagumpay sa pagbabalik ng epekto. Myeloma, na kadalasang nangyayari sa mga taong mahigit sa 
edad na 40,
Ang ionic contrast media, kapag na-inject sa intravenously o intra-arterially, ay maaaring magsulong ng sickling 
sa mga indibidwal na homozygous para sa sickle cell disease.
Ang pangangasiwa ng mga radiopaque na materyales sa mga pasyente na kilala o pinaghihinalaang may 
pheochromocytoma ay dapat gawin nang may matinding pag-iingat. Kung, sa opinyon ng doktor, ang mga posibleng 
benepisyo ng naturang mga pamamaraan ay mas malaki kaysa sa itinuturing na mga panganib, ang mga pamamaraan ay 
maaaring isagawa; gayunpaman, ang dami ng radiopaque medium na na-injected ay dapat panatilihin sa isang ganap na 
minimum. Ang presyon ng dugo ng pasyente ay dapat na masuri sa buong pamamaraan at ang mga hakbang para sa 
paggamot ng hypertensive crisis ay dapat na madaling makuha.
Ang mga ulat ng thyroid storm kasunod ng paggamit ng iodinated, ionic radiopaque contrast media sa mga pasyenteng 
may hyperthyroidism o may autonomously functioning thyroid nodule ay nagmumungkahi na ang karagdagang panganib 
na ito ay susuriin sa mga naturang pasyente bago gamitin ang anumang contrast medium.
Malubhang Salungat na Reaksyon sa Cutaneous:Ang mga malubhang salungat na reaksyon sa balat (SCAR) ay 
maaaring umunlad mula 1 oras hanggang ilang linggo pagkatapos ng pangangasiwa ng intravascular contrast agent. 
Kasama sa mga reaksyong ito ang Stevens-Johnson syndrome at toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN), acute generalized 
exanthematous pustulosis (AGEP) at reaksyon ng droga na may eosinophilia at systemic na sintomas (DRESS). Ang 
kalubhaan ng reaksyon ay maaaring tumaas at ang oras sa simula ay maaaring bumaba sa paulit-ulit na pangangasiwa 
ng contrast agent; Ang mga prophylactic na gamot ay maaaring hindi maiwasan o mapawi ang malubhang salungat na 
reaksyon sa balat. Iwasan ang pagbibigay ng Omnipaque sa mga pasyente na may kasaysayan ng isang malubhang 
salungat na reaksyon sa balat sa Omnipaque. Ang urography ay dapat isagawa nang may pag-iingat sa mga pasyente na 
may malubhang kapansanan sa pag-andar ng bato at mga pasyente na may pinagsamang sakit sa bato at hepatic.

PAG-Iingat—Pangkalahatan
Ang mga pamamaraang diagnostic na kinabibilangan ng paggamit ng mga radiopaque diagnostic agent ay dapat isagawa sa ilalim 

ng direksyon ng mga tauhan na may kinakailangang pagsasanay at may masusing kaalaman sa partikular na pamamaraan na 

isasagawa. Ang mga naaangkop na pasilidad ay dapat na magagamit para sa pagharap sa anumang komplikasyon ng pamamaraan, 

gayundin para sa pang-emerhensiyang paggamot ng mga malalang reaksyon sa mismong ahente ng kaibahan. Pagkatapos ng 

parenteral na pangangasiwa ng isang ahente ng radiopaque, ang mga karampatang tauhan at mga pasilidad na pang-emerhensiya 

ay dapat na magagamit nang hindi bababa sa 30 hanggang 60 minuto mula nang maganap ang matinding pagkaantala ng mga 

reaksyon (tingnan ang MGA MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General).

Mapanganib ang paghahanda sa pag-aalis ng tubig at maaaring mag-ambag sa talamak na pagkabigo sa bato sa mga pasyenteng may 

advanced na sakit sa vascular, mga pasyenteng may diabetes, at sa mga pasyenteng madaling kapitan ng nondiabetic (kadalasan ay mga 

matatandang may preexisting na sakit sa bato), mga sanggol at maliliit na bata. Dehydration sa mga pasyenteng ito
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tila pinahusay ng osmotic diuretic na pagkilos ng mga ahente ng urographic. Ito ay pinaniniwalaan na ang overnight fluid 

restriction bago ang excretory urography sa pangkalahatan ay hindi nagbibigay ng mas mahusay na visualization sa mga 

normal na pasyente.Ang mga pasyente ay dapat na mahusay na hydrated bago at pagkatapos ng pangangasiwa ng 
anumang contrast medium, kabilang ang iohexol.
Ang talamak na pagkabigo sa bato ay naiulat sa mga pasyenteng may diabetes na may diabetic nephropathy at sa mga 

madaling kapitan na non-diabetic na pasyente (madalas na mga matatandang may preexisting na sakit sa bato) kasunod ng 

excretory urography. Samakatuwid, ang maingat na pagsasaalang-alang sa mga potensyal na panganib ay dapat ibigay 

bago isagawa ang radiographic procedure na ito sa mga pasyenteng ito.

Kaagad pagkatapos ng operasyon, ang excretory urography ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga 
tatanggap ng renal transplant.
Ang posibilidad ng isang reaksyon, kabilang ang malubha, nagbabanta sa buhay, nakamamatay, anaphylactoid o 
cardiovascular na mga reaksyon, ay dapat palaging isaalang-alang (tingnan ang MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—
General). Napakahalaga na ang isang kurso ng aksyon ay maingat na planuhin nang maaga para sa agarang paggamot 
sa mga seryosong reaksyon, at ang sapat at naaangkop na mga tauhan ay madaling makukuha kung sakaling 
magkaroon ng anumang reaksyon.
Ang posibilidad ng isang idiosyncratic na reaksyon sa madaling kapitan ng mga pasyente ay dapat palaging isaalang-
alang (tingnan ang MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General). Kasama sa madaling kapitan ng populasyon, 
ngunit hindi limitado sa, mga pasyenteng may kasaysayan ng nakaraang reaksyon sa contrast media, mga 
pasyenteng may kilalang sensitivity sa yodo per se, at mga pasyenteng may kilalang clinical hypersensitivity: 
bronchial asthma, hay fever, at food allergy .
Ang paglitaw ng malubhang idiosyncratic na mga reaksyon ay nag-udyok sa paggamit ng ilang mga pamamaraan ng pretesting. 

Gayunpaman, hindi maaasahan ang pretesting upang mahulaan ang mga malalang reaksyon at maaaring maging mapanganib ito 

para sa pasyente. Iminumungkahi na ang isang masusing kasaysayan ng medikal na may diin sa allergy at hypersensitivity, bago 

ang pag-iniksyon ng anumang contrast media, ay maaaring mas tumpak kaysa sa pretesting sa paghula ng mga potensyal na 

masamang reaksyon.

Ang isang positibong kasaysayan ng mga allergy o hypersensitivity ay hindi basta-basta kontraindikado sa paggamit ng isang 

contrast agent kung saan ang isang diagnostic procedure ay inaakalang mahalaga, ngunit ang pag-iingat ay dapat gawin (tingnan 

ang MGA MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General). Ang premedication na may antihistamines o corticosteroids upang 

maiwasan o mabawasan ang mga posibleng reaksiyong alerhiya sa mga naturang pasyente ay dapat isaalang-alang at ibigay gamit 

ang magkahiwalay na mga syringe. Isinasaad ng mga kamakailang ulat na ang naturang pretreatment ay hindi pumipigil sa mga 

seryosong reaksyong nagbabanta sa buhay, ngunit maaaring mabawasan ang insidente at kalubhaan ng mga ito.

Kahit na ang osmolality ng OMNIPAQUE ay mababa kumpara sa diatrizoate- o iothalamate based ionic agents ng 
maihahambing na konsentrasyon ng iodine, ang potensyal na pansamantalang pagtaas sa circulatory osmotic load sa 
mga pasyente na may congestive heart failure ay nangangailangan ng pag-iingat sa panahon ng iniksyon. Ang mga 
pasyenteng ito ay dapat na obserbahan nang ilang oras kasunod ng pamamaraan upang makita ang naantala na mga 
kaguluhan sa hemodynamic.
Maaaring ipahiwatig ang pangkalahatang kawalan ng pakiramdam sa pagganap ng ilang mga pamamaraan sa mga piling pasyenteng 

nasa hustong gulang; gayunpaman, ang isang mas mataas na saklaw ng mga salungat na reaksyon ay naiulat sa mga pasyenteng ito, at 

maaaring maiugnay sa kawalan ng kakayahan ng pasyente na makilala ang mga hindi kanais-nais na sintomas, o sa hypotensive na 

epekto ng kawalan ng pakiramdam na maaaring magpababa ng cardiac output at dagdagan ang tagal ng pagkakalantad sa ahente ng 

kaibahan.

Ang angiography ay dapat na iwasan hangga't maaari sa mga pasyente na may homocystinuria, dahil sa 
panganib ng pag-udyok ng trombosis at embolism.
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Sa mga pamamaraan ng angiographic, ang posibilidad ng pagtanggal ng mga plake o pagkasira o pagbubutas ng pader 
ng sisidlan ay dapat tandaan sa panahon ng mga manipulasyon ng catheter at contrast medium injection. Inirerekomenda 
ang mga iniksyon upang matiyak ang wastong pagkakalagay ng catheter.
Ang selective coronary arteriography ay dapat gawin lamang sa mga pasyente kung saan ang inaasahang benepisyo ay mas malaki 

kaysa sa potensyal na panganib. Ang mga likas na panganib ng angiocardiography sa mga pasyente na may talamak na pulmonary 

emphysema ay dapat na timbangin laban sa pangangailangan para sa pagsasagawa ng pamamaraang ito.

Kapag ang OMNIPAQUE ay iturok gamit ang mga plastic na disposable syringe, ang contrast 
medium ay dapat ilabas sa syringe at gamitin kaagad.
Kung gagamitin ang mga kagamitang di-disposable, dapat gawin ang masusing pag-iingat upang maiwasan ang natitirang 

kontaminasyon na may mga bakas ng mga ahente sa paglilinis.

Ang mga produkto ng parenteral ay dapat na inspeksyuning biswal para sa particulate matter at pagkawalan ng 
kulay bago ibigay. Kung mayroong particulate matter o pagkawalan ng kulay, huwag gamitin.

Impormasyon para sa mga Pasyente

Ang mga pasyenteng tumatanggap ng injectable radiopaque diagnostic agent ay dapat turuan na: 1. 
Ipaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay buntis (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY—
Intravascular).
2. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay diabetic o kung mayroon kang multiple myeloma, 

pheochromocytoma, homozygous sickle cell disease, o kilalang thyroid disorder (tingnan ang MGA 
BABALA).

3. Ipaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay alerdye sa anumang gamot, pagkain, o kung mayroon kang anumang mga reaksyon sa mga 

naunang iniksyon ng mga tina na ginamit para sa mga pamamaraan ng x-ray (tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan).

4. Ipaalam sa iyong manggagamot ang tungkol sa anumang iba pang mga gamot na kasalukuyan mong iniinom, 
kabilang ang mga hindi iniresetang gamot, bago ka bigyan ng gamot na ito.

5. Payuhan ang mga pasyente na ipaalam sa kanilang manggagamot kung magkakaroon sila ng pantal pagkatapos matanggap ang 

Omnipaque.

Pakikipag-ugnayan sa Drug/Laboratory Test

Kung ang mga isotopes na naglalaman ng iodine ay ibibigay para sa diagnosis ng sakit sa thyroid, ang kapasidad ng pagbigkis ng 

iodine ng thyroid tissue ay maaaring mabawasan nang hanggang 2 linggo pagkatapos ng contrast medium na pangangasiwa. Mga 

pagsusuri sa paggana ng thyroid na hindi nakadepende sa pagtatantya ng iodine, hal, T3

resin uptake o direct thyroxine assays, ay hindi apektado.
Maraming radiopaque contrast agent ang hindi tugmasa vitrona may ilang antihistamine at marami pang ibang 
gamot; samakatuwid, walang ibang mga parmasyutiko ang dapat na ihalo sa mga ahente ng kaibahan.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility
Walang pangmatagalang pag-aaral ng hayop ang isinagawa upang suriin ang potensyal na carcinogenic, 

mutagenesis, o kung ang OMNIPAQUE ay maaaring makaapekto sa pagkamayabong sa mga lalaki o babae.

Kategorya ng Pagbubuntis B

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga at kuneho na may hanggang 100 beses ang inirerekomendang dosis 

ng tao. Walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus na ipinakita dahil sa OMNIPAQUE. Gayunpaman, 

walang mga pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Dahil ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi palaging 

hinuhulaan ang tugon ng tao, ang gamot na ito ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung malinaw na 

kinakailangan.
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Mga Inang Nag-aalaga

Hindi alam kung hanggang saan ang iohexol ay excreted sa gatas ng tao. Gayunpaman, maraming mga injectable contrast 
agent ang inilalabas nang hindi nagbabago sa gatas ng tao. Bagama't hindi pa naitatag na ang mga malubhang salungat 
na reaksyon ay nangyayari sa mga sanggol na nagpapasuso, ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag ang intravascular 
contrast media ay ibinibigay sa mga babaeng nagpapasuso. Ang pagpapakain ng bote ay maaaring palitan ng 
pagpapasuso sa loob ng 24 na oras kasunod ng pagbibigay ng OMNIPAQUE.

Paggamit ng Pediatric

Ang mga pediatric na pasyente na may mas mataas na panganib na makaranas ng masamang mga kaganapan sa panahon ng 

contrast medium na pangangasiwa ay maaaring kabilang ang mga may hika, pagiging sensitibo sa gamot at/o mga allergens, 

congestive heart failure, isang serum creatinine na higit sa 1.5 mg/dL o mga wala pang 12 buwang gulang.

MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General
Ang mga salungat na reaksyon kasunod ng paggamit ng OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300, at 
OMNIPAQUE 350 ay karaniwang banayad hanggang katamtamang kalubhaan. Gayunpaman, ang mga seryoso, 
nagbabanta sa buhay at nakamamatay na mga reaksyon, karamihan sa pinagmulan ng cardiovascular, ay 
nauugnay sa pangangasiwa ng contrast media na naglalaman ng iodine, kabilang ang OMNIPAQUE. Ang pag-
iniksyon ng contrast media ay madalas na nauugnay sa pakiramdam ng init at sakit, lalo na sa peripheral 
angiography; ang sakit at init ay hindi gaanong madalas at hindi gaanong matindi sa OMNIPAQUE kaysa sa 
maraming contrast media.
Cardiovascular System:Arrhythmias kabilang ang mga PVC at PAC (2%), angina/pananakit ng dibdib (1%), at hypotension 
(0.7%). Ang iba pa kasama ang cardiac failure, asystole, bradycardia, tachycardia, at vasovagal reaction ay iniulat na may 
indibidwal na saklaw na 0.3% o mas mababa. Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng 1485 na 
mga pasyente, isang pagkamatay ang naganap. Ang isang sanhi at epekto na relasyon sa pagitan ng kamatayang ito at 
iohexol ay hindi naitatag.
Sistema ng nerbiyos:Vertigo (kabilang ang pagkahilo at pagkahilo) (0.5%), pananakit (3%), mga abnormalidad 
sa paningin (kabilang ang malabong paningin at mga photomas) (2%), pananakit ng ulo (2%), at perversion 
ng lasa (1%). Ang iba pa kabilang ang pagkabalisa, lagnat, motor at speech dysfunction, convulsion, 
paresthesia, somnolence, stiff neck, hemiparesis, syncope, shivering, transient ischemic attack, cerebral 
infarction, at nystagmus ay iniulat, na may indibidwal na insidente na 0.3% o mas mababa. Sistema ng 
paghinga:Dyspnea, rhinitis, ubo, at laryngitis, na may indibidwal na insidente na 0.2% o mas mababa.

Gastrointestinal System:Pagduduwal (2%) at pagsusuka (0.7%). Ang iba kabilang ang pagtatae, dyspepsia, cramp, at 
tuyong bibig ay iniulat, na may indibidwal na saklaw na mas mababa sa 0.1%. Balat at Mga Appendage:Urticaria 
(0.3%), purpura (0.1%), abscess (0.1%), at pruritus (0.1%). Ang mga indibidwal na salungat na reaksyon na nangyari 
sa isang makabuluhang mas malaking lawak para sa isang partikular na pamamaraan ay nakalista sa ilalim ng 
indikasyon na iyon.

Pediatrics
Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng 391 mga pasyente para sa pediatric angiocardiography, 
urography, at contrast enhanced computed tomographic head imaging, ang mga masamang reaksyon kasunod ng 
paggamit ng OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300, at OMNIPAQUE 350 ay karaniwang mas madalas kaysa sa mga nasa 
hustong gulang.
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Cardiovascular System:Ventricular tachycardia (0.5%), 2:1 heart block (0.5%), hypertension 
(0.3%), at anemia (0.3%).
Sistema ng nerbiyos:Pananakit (0.8%), lagnat (0.5%), abnormalidad sa panlasa (0.5%), at kombulsyon 
(0.3%). Sistema ng paghinga:Pagsisikip (0.3%) at apnea (0.3%).
Gastrointestinal System:Pagduduwal (1%), hypoglycemia (0.3%), at pagsusuka (2%). 
Balat at Mga Appendage:Pantal (0.3%).

Pangkalahatang Masamang Reaksyon sa Contrast Media
Dapat manatiling alerto ang mga manggagamot para sa paglitaw ng mga masamang epekto bilang karagdagan sa 

mga tinalakay sa itaas.

Ang mga sumusunod na reaksyon ay naiulat pagkatapos ng pangangasiwa ng iba pang intravascular iodinated contrast 
media, at bihira sa iohexol.Mga reaksyon dahil sa pamamaraan:hematomas at ecchymoses.Mga reaksyon ng 
hemodynamic:vein cramp at thrombophlebitis kasunod ng intravenous injection.Mga reaksyon sa cardiovascular:mga 
bihirang kaso ng cardiac arrhythmias, reflex tachycardia, pananakit ng dibdib, cyanosis, hypertension, hypotension, 
peripheral vasodilation, shock, at cardiac arrest. Mga reaksyon ng endocrine:Ang mga pagsusuri sa paggana ng thyroid na 
nagpapahiwatig ng hypothyroidism o lumilipas na pagsugpo sa thyroid ay hindi karaniwang naiulat kasunod ng paggamit 
ng iodinated contrast media sa mga pasyenteng nasa hustong gulang at bata, kabilang ang mga sanggol. Ang ilang mga 
pasyente ay ginagamot para sa hypothyroidism. Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue:Ang mga reaksyon ay 
mula sa banayad (pantal, erythema, pruritus, urticaria, pagkawalan ng kulay ng balat) hanggang sa malala: Stevens-Johnson 
syndrome at toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN), acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) at reaksyon ng 
gamot na may eosinophilia at systemic na sintomas (DRESS ).Mga reaksyon sa bato:paminsan-minsan, lumilipas na 
proteinuria, at bihira, oliguria o anuria.Mga reaksiyong alerdyi:mga pag-atake ng asthmatic, mga sintomas ng ilong at 
conjunctival, mga reaksyon ng balat tulad ng urticaria na mayroon o walang pruritus, pati na rin ang mga pleomorphic 
rashes, pagbahing at lacrimation at, bihira, mga reaksyon ng anaphylactic. Ang mga bihirang pagkamatay ay naganap, 
dahil dito o hindi alam na mga sanhi.Mga palatandaan at sintomas na nauugnay sa respiratory system:pulmonary o 
laryngeal edema, bronchospasm, dyspnea;o sa nervous system: pagkabalisa, panginginig, kombulsyon.Iba pang mga 
reaksyon:pamumula, pananakit, init, panlasa ng metal, pagduduwal, pagsusuka, pagkabalisa, sakit ng ulo, pagkalito, 
pamumutla, panghihina, pagpapawis, mga lokal na lugar ng edema, lalo na ang facial cramps, neutropenia, at pagkahilo. 
Bihirang, ang agaran o naantala na kahirapan ay maaaring mangyari, kung minsan ay sinamahan ng hyperpyrexia. 
Madalang, ang "iodism" (salivary gland swelling) mula sa mga organic na iodinated compound ay lumilitaw dalawang araw 
pagkatapos ng exposure at humupa sa ikaanim na araw.

Sa pangkalahatan, ang mga reaksyon na alam na nangyayari sa parenteral na pangangasiwa ng mga iodinated contrast agent ay 

posible sa anumang nonionic na ahente. Humigit-kumulang 95 porsiyento ng mga salungat na reaksyon na kasama ng paggamit ng 

nalulusaw sa tubig na intravascularly administered contrast agent ay banayad hanggang katamtaman ang antas. Gayunpaman, ang 

malubha, nagbabanta sa buhay na mga reaksyon ng anaphylactoid, karamihan sa pinagmulan ng cardiovascular, ay naganap. Ang 

mga naiulat na insidente ng pagkamatay ay mula 6.6 bawat 1 milyon (0.00066 porsiyento) hanggang 1 sa 10,000 (0.01 porsiyento). 

Karamihan sa mga pagkamatay ay nangyayari sa panahon ng iniksyon o 5 hanggang 10 minuto mamaya; ang pangunahing tampok 

ay ang pag-aresto sa puso na may sakit na cardiovascular bilang pangunahing nagpapalubha na kadahilanan. Ang mga nakahiwalay 

na ulat ng hypotensive collapse at shock ay matatagpuan sa literatura. Ang insidente ng pagkabigla ay tinatayang 1 sa 20,000 (0.005 

porsyento) na mga pasyente.

Ang mga masamang reaksyon sa injectable contrast media ay nahahati sa dalawang kategorya: chemotoxic reactions at 
idiosyncratic reactions.
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Ang mga chemotoxic na reaksyon ay nagreresulta mula sa mga katangian ng physicochemical ng contrast media, 
ang dosis, at bilis ng iniksyon. Lahat ng hemodynamic disturbances at pinsala sa mga organo o sisidlan na pinahiran 
ng contrast medium ay kasama sa kategoryang ito.
Kasama sa mga idiosyncratic na reaksyon ang lahat ng iba pang reaksyon. Ang mga ito ay nangyayari nang mas madalas sa 
mga pasyenteng 20 hanggang 40 taong gulang. Ang mga idiosyncratic na reaksyon ay maaaring nakasalalay o hindi sa dami 
ng dosis na na-inject, ang bilis ng iniksyon, at ang radiographic procedure. Ang mga idiosyncratic na reaksyon ay nahahati sa 
minor, intermediate, at severe. Ang mga menor de edad na reaksyon ay self-limited at maikling tagal; ang mga malubhang 
reaksyon ay nagbabanta sa buhay at ang paggamot ay apurahan at sapilitan.
Ang naiulat na saklaw ng mga salungat na reaksyon sa contrast media sa mga pasyente na may kasaysayan ng allergy ay dalawang 

beses kaysa sa pangkalahatang populasyon. Ang mga pasyente na may kasaysayan ng mga nakaraang reaksyon sa isang contrast 

medium ay tatlong beses na mas madaling kapitan kaysa sa iba pang mga pasyente. Gayunpaman, ang pagiging sensitibo sa 

contrast media ay hindi lumalabas na tumataas sa paulit-ulit na pagsusuri.

Karamihan sa mga masamang reaksyon sa injectable contrast media ay lumilitaw sa loob ng 1 hanggang 3 minuto pagkatapos ng pagsisimula ng 

iniksyon, ngunit maaaring mangyari ang mga naantalang reaksyon.

Anuman ang ginamit na ahente ng kaibahan, ang pangkalahatang tinantyang saklaw ng malubhang salungat na 
reaksyon ay mas mataas sa angiocardiography kaysa sa iba pang mga pamamaraan. Ang decompensation ng puso, 
malubhang arrhythmias, angina pectoris, o myocardial ischemia o infarction ay maaaring mangyari sa panahon ng 
angiocardiography at left ventriculography. Ang mga abnormalidad ng electrocardiographic at hemodynamic ay 
mas madalas na nangyayari sa OMNIPAQUE kaysa sa diatrizoate meglumine at diatrizoate sodium injection.

OVERDOSAGE
Maaaring mangyari ang labis na dosis. Ang masamang epekto ng labis na dosis ay nagbabanta sa buhay at nakakaapekto 
sa pangunahin sa mga sistema ng pulmonary at cardiovascular. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng: cyanosis, 
bradycardia, acidosis, pulmonary hemorrhage, convulsions, coma, at cardiac arrest. Ang paggamot sa isang labis na dosis 
ay nakadirekta sa suporta ng lahat ng mahahalagang function, at agarang institusyon ng symptomatic therapy.

Ang intravenous LD50ang mga halaga ng OMNIPAQUE (sa gramo ng yodo kada kilo ng timbang ng katawan) ay 24.2 sa 
mga daga at 15.0 sa mga daga.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON — Pangkalahatan
Tulad ng lahat ng radiopaque contrast agent, ang pinakamababang dosis ng OMNIPAQUE na kinakailangan upang 
makakuha ng sapat na visualization ay dapat gamitin. Ang isang mas mababang dosis ay maaaring mabawasan ang 
posibilidad ng isang masamang reaksyon. Karamihan sa mga pamamaraan ay hindi nangangailangan ng paggamit ng 
alinman sa pinakamataas na volume o pinakamataas na konsentrasyon ng OMNIPAQUE. Ang kumbinasyon ng dami at 
konsentrasyon ng OMNIPAQUE na gagamitin ay dapat na maingat na isinasaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng 
edad, timbang ng katawan, laki ng sisidlan at ang bilis ng daloy ng dugo sa loob ng sisidlan. Ang iba pang mga kadahilanan 
tulad ng inaasahang patolohiya, antas at lawak ng opacification na kinakailangan, (mga) istraktura o lugar na susuriin, mga 
proseso ng sakit na nakakaapekto sa pasyente, at kagamitan at teknik na gagamitin ay dapat isaalang-alang.

Dapat gamitin ang sterile technique sa lahat ng vascular injection na kinasasangkutan ng contrast media. Ang pag-alis ng mga 

ahente ng kaibahan mula sa kanilang mga lalagyan ay dapat gawin sa ilalim ng mga kondisyong aseptiko na may sterile na 

kagamitan. Ang mga sterile technique ay dapat gamitin sa anumang invasive na pamamaraan. Kung gagamitin ang mga 

kagamitang di-disposable, dapat gawin ang masusing pag-iingat upang maiwasan ang natitirang kontaminasyon na may mga 

bakas ng mga ahente sa paglilinis.
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Maaaring kanais-nais na ang mga solusyon ng radiopaque diagnostic agent ay gamitin sa temperatura ng katawan 
kapag iniksyon.
Ang mga produkto ng parenteral ay dapat na inspeksyon nang biswal para sa particulate matter at pagkawalan ng kulay bago 

ibigay kapag pinahihintulutan ng solusyon at lalagyan. Ang mga solusyon ng OMNIPAQUE ay dapat gamitin lamang kung malinaw 

at nasa loob ng normal na saklaw na walang kulay hanggang maputlang dilaw. Kung mayroong particulate matter o pagkawalan 

ng kulay, huwag gamitin.

MGA INDIBIDWAL NA INDIKASYON AT PAGGAMIT
ANGIOCARDIOGRAPHY
Pharmacology—Hemodynamic Changes
Ang OMNIPAQUE 350 sa isang konsentrasyon na 350 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga nasa hustong 
gulang para sa angiocardiography (ventriculography, aortic root injection, at selective coronary 
arteriography).
Ang OMNIPAQUE 350 sa isang konsentrasyon na 350 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga bata para sa 
angiocardiography (ventriculography, pulmonary arteriography, at venography, at pag-aaral ng collateral 
arteries).
Ang OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 300 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga bata para 
sa angiocardiography (ventriculography).
Pagkatapos ng parehong ventricular at coronary injection, ang pagbaba sa systolic pressure ay hindi gaanong 
binibigkas at bumalik sa mga baseline na halaga nang mas maaga sa OMNIPAQUE 350 kaysa sa diatrizoate 
meglumine at diatrizoate sodium injection.
Ang OMNIPAQUE 350 ay gumawa ng mas kaunting pagpapahaba ng pagitan ng QT kaysa sa nakita sa 
diatrizoate meglumine at diatrizoate sodium injection.
Sa mga bata, pagkatapos ng pag-iniksyon ng lahat ng mga site, ngunit lalo na pagkatapos ng mga iniksyon ng 
ventricular at pulmonary artery, ang pagbaba sa parehong systolic at diastolic intravascular pressure ay 
makabuluhang hindi gaanong binibigkas sa OMNIPAQUE 350 kaysa sa diatrizoate meglumine at diatrizoate sodium 
injection.
Sa mga bata, ang OMNIPAQUE 350 ay gumawa ng makabuluhang mas kaunting pagpapaikli ng RR interval kaysa 
sa nakikita sa diatrizoate meglumine at diatrizoate sodium injection.
Kung ang mga paulit-ulit na iniksyon ay ginawa nang sunud-sunod, ang lahat ng mga pagbabagong ito ay malamang 

na maging mas malinaw. (Tingnan ang DOSAGE AT ADMINISTRASYON.)

Mga pag-iingat

Sa panahon ng pangangasiwa ng malalaking dosis ng OMNIPAQUE 350, ang patuloy na pagsubaybay sa mga 
mahahalagang palatandaan ay kanais-nais. Ang pag-iingat ay pinapayuhan sa pangangasiwa ng malalaking volume sa mga 
pasyente na may nagsisimulang pagpalya ng puso dahil sa posibilidad na lumala ang dati nang kondisyon. Ang hypotension 
ay dapat na itama kaagad dahil maaari itong magdulot ng malubhang arrhythmias.
Ang espesyal na pangangalaga tungkol sa dosis ay dapat obserbahan sa mga pasyente na may right ventricular 
failure, pulmonary hypertension, o stenotic pulmonary vascular bed dahil sa mga pagbabago sa hemodynamic na 
maaaring mangyari pagkatapos ng iniksyon sa kanang heart outflow tract. (Tingnan ang MGA PAG-Iingat—
Pangkalahatan.)
Ang mga pediatric na pasyente na may mas mataas na panganib na makaranas ng masamang mga kaganapan sa panahon ng 

contrast medium na pangangasiwa ay maaaring kabilang ang mga may hika, pagiging sensitibo sa gamot at/o mga allergens, 

congestive heart failure, isang serum creatinine na higit sa 1.5 mg/dL o mga wala pang 12 buwang gulang.

Masamang Reaksyon
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Kasama sa mga reaksyon ng cardiovascular system sa angiocardiography ang angina (8%), 
hypotension (2.5%), bradycardia (1.0%), at tachycardia (1.0%). (Tingnan ang MASAMANG REAKSIYON: 
Intravascular—General.)

Dosis at Pangangasiwa
Ang indibidwal na dosis o dami ay tinutukoy ng laki ng istraktura na makikita, ang inaasahang antas ng 
hemodilution, at kakayahan ng valvular. Ang timbang ay isang maliit na pagsasaalang-alang sa mga matatanda, 
ngunit dapat isaalang-alang sa mga sanggol at maliliit na bata. Ang dami ng bawat indibidwal na iniksyon ay isang 
mas mahalagang pagsasaalang-alang kaysa sa kabuuang dosis na ginamit. Kapag ang malalaking indibidwal na 
volume ay ibinibigay, tulad ng sa ventriculography at aortography, iminungkahi na ilang minuto ang payagan na 
lumipas sa pagitan ng bawat iniksyon upang payagan ang paghupa ng mga posibleng hemodynamic disturbances. 
Ang inirerekomendang solong dami ng iniksyon ng OMNIPAQUE 350 para sa angiocardiographic procedure sa mga 
matatanda at ang inirerekomendang solong dami ng iniksyon ng OMNIPAQUE 350 at OMNIPAQUE 300 para sa 
angiographic procedure sa mga bata ay ang mga sumusunod:

Ventriculography
Matatanda:Ang karaniwang dami ng pang-adulto para sa isang iniksyon ay 40 mL na may saklaw na 30 mL hanggang 60 
mL. Ito ay maaaring ulitin kung kinakailangan. Kapag isinama sa selective coronary arteriography, ang kabuuang dami ng 
ibinibigay ay hindi dapat lumampas sa 250 mL (87.5 gI).
Pediatrics:Ang karaniwang solong iniksyon na dosis ng OMNIPAQUE 350 ay 1.25 mL/kg ng timbang ng katawan na may 
saklaw na 1.0 mL/kg hanggang 1.5 mL/kg. Para sa OMNIPAQUE 300 ang karaniwang solong dosis ng iniksyon ay 1.75 mL/kg 
na may saklaw na 1.5 mL/kg hanggang 2.0 mL/kg. Kapag maraming iniksyon ang ibinigay, ang kabuuang ibinibigay na dosis 
ay hindi dapat lumampas sa 5 mL/kg hanggang sa kabuuang dami ng 250 mL ng OMNIPAQUE 350 o hanggang sa kabuuang 
dami ng 291 mL ng OMNIPAQUE 300.

Selective Coronary Arteriography
Ang karaniwang dami ng pang-adulto para sa kanan o kaliwang coronary arteriography ay 5 mL (saklaw ng 3 mL hanggang 14 mL) bawat 

iniksyon.

Pag-aaral ng Aortic Root at Arch Kapag Ginagamit nang Mag-isa

Ang karaniwang dami ng pang-adultong solong iniksyon ay 50 mL, na may saklaw na 20 mL hanggang 75 mL.

Pulmonary Angiography
Pediatrics:Ang karaniwang solong dosis ng iniksyon ay 1.0 mL/kg ng OMNIPAQUE 350.

Pinagsamang Angiocardiographic Procedures 
Maramihang Pamamaraan
Matatanda:Ang visualization ng maramihang mga vascular system at target na organo ay posible sa panahon 
ng isang radiographic na pagsusuri ng pasyente.
Ang malalaking dosis ng OMNIPAQUE 350 ay mahusay na pinahintulutan sa mga pamamaraang angiographic na nangangailangan ng 

maraming iniksyon.

Ang maximum na kabuuang volume para sa maraming pamamaraan ay hindi dapat lumampas sa 250 mL ng 350 mgI/mL (87.5 

gI).

Pediatrics:Ang visualization ng maramihang mga vascular system at target na organ ay posible sa panahon ng 
isang radiographic na pagsusuri ng pasyente.
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Ang maximum na kabuuang dosis para sa maraming pamamaraan ng pag-iniksyon ay hindi dapat lumampas sa 5.0 mL/
kg hanggang sa kabuuang dami ng 250 mL ng OMNIPAQUE 350 o 6.0 mL/kg hanggang sa kabuuang dami ng 291 mL ng 
OMNIPAQUE 300.

AORTOGRAPHY AT SELECTIVE VISCERAL ARTERIOGRAPHY Ang OMNIPAQUE 300 sa konsentrasyon na 
300 mgI/mL at OMNIPAQUE 350 sa konsentrasyon na 350 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga nasa hustong 
gulang para magamit sa aortography at selective visceral arteriography kabilang ang mga pag-aaral ng 
aortic arch, ascending aorta, at abdominal aorta at mga sanga nito ( celiac, mesenteric, renal, hepatic at 
splenic arteries).
Ang OMNIPAQUE 350 sa isang konsentrasyon na 350 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga bata para gamitin sa 
aortography kabilang ang mga pag-aaral ng aortic root, aortic arch, pataas at pababang aorta.

Mga pag-iingat

Sa ilalim ng mga kondisyon ng pinabagal na sirkulasyon ng aorta ay may mas mataas na posibilidad para sa aortography 
na magdulot ng kalamnan spasm. Ang mga paminsan-minsang malubhang komplikasyon sa neurologic, kabilang ang 
paraplegia, ay naiulat din sa mga pasyenteng may obstruction ng aortoiliac, femoral artery obstruction, compression ng 
tiyan, hypotension, hypertension, spinal anesthesia, at iniksyon ng mga vasopressor upang mapataas ang contrast. Sa 
mga pasyenteng ito ang konsentrasyon, dami at bilang ng mga paulit-ulit na iniksyon ng daluyan ay dapat mapanatili sa 
pinakamababa na may naaangkop na mga pagitan sa pagitan ng mga iniksyon. Ang posisyon ng pasyente at dulo ng 
catheter ay dapat na maingat na subaybayan.
Ang pagpasok ng malaking aortic dose sa renal artery ay maaaring magdulot, kahit na walang mga sintomas, albuminuria, 
hematuria, at isang mataas na creatinine at urea nitrogen. Ang mabilis at kumpletong pagbabalik ng function ay 
karaniwang sumusunod. (Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.)

Masamang Reaksyon
Tingnan ang MGA MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—Pangkalahatan, at MGA MASAMANG REAKSIYON
—ANGIOCARDIOGRAPHY.

Dosis at Pangangasiwa
Matatanda:Ang karaniwang dami ng pang-adulto bilang isang solong iniksyon ay 50 mL hanggang 80 mL para sa aorta, 30 mL 

hanggang 60 mL para sa mga pangunahing sangay kabilang ang celiac at mesenteric arteries, at 5 mL hanggang 15 mL para sa renal 

arteries. Ang mga paulit-ulit na iniksyon ay maaaring isagawa kung ipinahiwatig, ngunit ang kabuuang dami ay hindi dapat 

lumampas sa 291 mL ng OMNIPAQUE 300 o 250 mL ng OMNIPAQUE 350 (87.5 gI).

Pediatrics:Ang karaniwang solong dosis ng iniksyon ay 1.0 mL/kg ng OMNIPAQUE 350 at hindi dapat lumampas 
sa 5.0 mL/kg hanggang sa kabuuang dami ng 250 mL ng OMNIPAQUE 350.

CEREBRAL ARTERIOGRAPHY
Ang OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 300 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga matatanda para gamitin sa cerebral 

arteriography.

Ang antas ng pananakit at pamumula bilang resulta ng paggamit ng OMNIPAQUE 300 sa cerebral arteriography 
ay mas mababa kaysa sa nakikita sa maihahambing na mga iniksyon ng maraming contrast media.
Sa cerebral arteriography, ang mga pasyente ay dapat na angkop na inihanda nang naaayon sa umiiral o 
pinaghihinalaang mga estado ng sakit.

Mga pag-iingat
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Ang cerebral arteriography ay dapat isagawa nang may matinding pag-iingat na may espesyal na pag-iingat sa mga 
matatandang pasyente, mga pasyente sa mahinang klinikal na kondisyon, advanced arteriosclerosis, malubhang arterial 
hypertension, kamakailang cerebral embolism o thrombosis, at cardiac decompensation.
Dahil ang contrast medium ay ibinibigay sa pamamagitan ng mabilis na iniksyon, ang pasyente ay dapat na subaybayan para sa mga 

posibleng hindi kanais-nais na mga reaksyon. (Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.)

Masamang Reaksyon
Ang cerebral arteriography na may contrast media na nalulusaw sa tubig ay nauugnay sa mga pansamantalang 
komplikasyon ng neurologic kabilang ang mga seizure, antok, lumilipas na paresis, at banayad na abala sa paningin 
gaya ng mga photomas na 1 segundo o mas kaunting tagal.
Kasama sa mga reaksyon ng central nervous system sa cerebral arteriography ang mga photomas (15%), sakit ng 
ulo (5.5%), at pananakit (4.5%). (Tingnan ang MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General.)

Dosis at Pangangasiwa
Inirerekomenda ang OMNIPAQUE 300 para sa cerebral arteriography sa mga sumusunod na volume: common 
carotid artery (6 mL to 12 mL), internal carotid artery (8 mL to 10 mL), external carotid artery (6 mL to 9 mL), at 
vertebral artery (6 mL hanggang 10 mL).

CONTRAST ENHANCED COMPUTED TOMOGRAPHY
Ang OMNIPAQUE 240 sa konsentrasyon na 240 mgI/mL, OMNIPAQUE 300 sa konsentrasyon na 300 mgI/mL, at 
OMNIPAQUE 350 sa konsentrasyon na 350 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga matatanda para gamitin sa intravenous 
contrast na pinahusay na computed tomographic head at body imaging ng mabilis na iniksyon o pamamaraan ng 
pagbubuhos.
Ang OMNIPAQUE 240 sa isang konsentrasyon na 240 mgI/mL at OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 300 mgI/mL 
ay ipinahiwatig sa mga bata para gamitin sa intravenous contrast na pinahusay na computed tomographic head imaging 
sa pamamagitan ng mabilis na bolus injection.

CT SCANNING NG ULO
Maaaring gamitin ang OMNIPAQUE upang muling tukuyin ang katumpakan ng diagnostic sa mga bahagi ng 
utak na maaaring hindi kasiya-siyang nakikita.

Mga tumor

Maaaring maging kapaki-pakinabang ang OMNIPAQUE upang siyasatin ang presensya at lawak ng ilang partikular 
na malignancies gaya ng: gliomas kabilang ang malignant gliomas, glioblastomas, astrocytomas, 
oligodendrogliomas at gangliomas, ependymomas, medulloblastomas, meningiomas, neuromas, pinealomas, 
pituitary adenomas, pituitary adenomas, carniopharymass, at metastatic germs. Ang pagiging kapaki-pakinabang ng 
contrast enhancement para sa pagsisiyasat ng retrobulbar space at sa mga kaso ng mababang grade o infiltrative 
glioma ay hindi naipakita. Sa mga na-calcified na sugat, mas mababa ang posibilidad ng pagpapahusay. Kasunod ng 
therapy, ang mga tumor ay maaaring magpakita ng pagbaba o walang pagpapahusay. Ang opacification ng inferior 
vermis kasunod ng contrast media administration ay nagresulta sa falsepositive diagnosis sa ilang mga normal na 
pag-aaral.

Nonneoplastic na Kondisyon
Ang OMNIPAQUE ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagpapahusay ng imahe ng mga nonneoplastic lesyon. Ang mga cerebral 

infarction ng kamakailang simula ay maaaring mas mahusay na makita sa pagpapahusay ng contrast, habang ang ilang mga infarction ay 

natatakpan kung ginamit ang contrast medium. Ang paggamit ng mga resulta ng iodinated contrast media
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sa pagpapahusay sa humigit-kumulang 60 porsiyento ng mga cerebral infarction na pinag-aralan mula isa hanggang apat na linggo mula sa 

pagsisimula ng mga sintomas.

Ang mga lugar ng aktibong impeksiyon ay maaari ding mapahusay pagkatapos ng contrast medium na pangangasiwa. Ang 
mga arteriovenous malformations at aneurysm ay magpapakita ng contrast enhancement. Para sa mga vascular lesyon na 
ito, ang pagpapahusay ay malamang na nakasalalay sa nilalaman ng iodine ng nagpapalipat-lipat na pool ng dugo. Ang mga 
hematoma at intraparenchymal bleeders ay bihirang nagpapakita ng contrast enhancement. Gayunpaman, sa mga kaso ng 
intraparenchymal clot, kung saan walang malinaw na klinikal na paliwanag, ang contrast media administration ay maaaring 
makatulong sa pag-alis ng posibilidad ng nauugnay na arteriovenous malformation.

CT SCANNING NG KATAWAN
Maaaring maging kapaki-pakinabang ang OMNIPAQUE para sa pagpapahusay ng mga computed tomographic na 
imahe para sa pagtuklas at pagsusuri ng mga sugat sa atay, pancreas, bato, aorta, mediastinum, pelvis, cavity ng 
tiyan, at retroperitoneal space.
Ang pagpapahusay ng computed tomography sa OMNIPAQUE ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagtatatag ng mga diagnosis ng 

ilang partikular na lesyon sa mga site na ito na may higit na katiyakan kaysa sa posible sa CT lamang. Sa ibang mga kaso, maaaring 

payagan ng contrast agent ang visualization ng mga lesyon na hindi nakikita sa CT lamang (ibig sabihin, extension ng tumor) o maaaring 

makatulong na tukuyin ang mga kahina-hinalang lesyon na nakikita sa hindi pinahusay na CT (ibig sabihin, pancreatic cyst).

Para sa impormasyon tungkol sa paggamit ng dilute oral plus intravenous OMNIPAQUE sa CT ng tiyan, 
tingnan ang INDIVIDUAL INDIKASYON AT PAGGAMIT—Oral na Paggamit.

Mga pag-iingat

Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.

Masamang Reaksyon
Kaagad pagkatapos ng intravascular na pag-iniksyon ng contrast medium, ang isang lumilipas na pakiramdam ng 
banayad na init ay hindi karaniwan. Ang init ay mas madalas sa OMNIPAQUE kaysa sa ionic media. (Tingnan ang 
MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General.)

Dosis at Pangangasiwa
Ang konsentrasyon at dami na kinakailangan ay depende sa kagamitan at pamamaraan ng imaging na ginamit.

OMNIPAQUE (iohexol) Injection
Ang dosis na inirerekomenda para sa paggamit sa mga matatanda para sa contrast enhanced computed tomography ay ang mga 

sumusunod:

Head Imaging
sa pamamagitan ng Injection:

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

Head Imaging 120 mL hanggang 250 mL (29 gI hanggang 60 gI) ng OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) sa pamamagitan ng 

Infusion:

Body Imaging
sa pamamagitan ng Injection:

50 mL hanggang 200 mL (15 gI hanggang 60 gI) ng OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 60 
mL hanggang 100 mL (21 gI hanggang 35 gI) ng OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)
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Ang dosis na inirerekomenda para sa paggamit sa mga bata para sa contrast enhanced computed tomographic 
head imaging ay 1.0 mL/kg hanggang 2.0 mL/kg para sa OMNIPAQUE 240 o OMNIPAQUE 300. Hindi dapat 
kailangang lumampas sa maximum na dosis na 28 gI na may OMNIPAQUE 240 o 35 gI kasama ang OMNIPAQUE 
300.
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DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY 
Intravenous Administration
Ang OMNIPAQUE 350 sa isang konsentrasyon na 350 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga nasa hustong gulang para 
gamitin sa intravenous digital subtraction angiography (IVDSA) ng mga sisidlan ng ulo, leeg, at tiyan, bato at 
peripheral na mga sisidlan.
Ang mga arteryogram ng diagnostic na kalidad ay maaaring makuha kasunod ng intravenous administration ng contrast 
media na gumagamit ng digital subtraction at computer imaging enhancement techniques. Ang intravenous na ruta ng 
pangangasiwa gamit ang mga diskarteng ito ay may kalamangan na hindi gaanong invasive kaysa sa kaukulang selective 
catheter placement ng medium. Ang dosis ay ibinibigay sa isang peripheral vein, ang superior vena cava o kanang atrium, 
kadalasan sa pamamagitan ng mekanikal na iniksyon bagama't minsan sa pamamagitan ng mabilis na manu-manong 
iniksyon. Ang pamamaraan ay ginamit upang mailarawan ang ventricles, aorta at ang karamihan sa mas malalaking sanga 
nito, kabilang ang mga carotid, cerebrals, vertebrals, renal, celiac, mesenterics, at ang mga pangunahing peripheral vessel 
ng limbs. Ang radiographic visualization ng mga istrukturang ito ay posible hanggang sa maganap ang makabuluhang 
hemodilution.
Ang OMNIPAQUE 350 ay maaaring iturok nang intravenously bilang isang mabilis na bolus upang magbigay ng arterial 
visualization gamit ang digital subtraction radiography. Ang mga preprocedural na gamot ay hindi itinuturing na kailangan. 
Ang OMNIPAQUE 350 ay nagbigay ng diagnostic arterial radiographs sa halos 95% ng mga pasyente. Sa ilang mga kaso, ang 
mahinang arterial visualization ay naiugnay sa paggalaw ng pasyente. Ang OMNIPAQUE 350 ay napakahusay na 
pinahihintulutan sa vascular system. Ang kakulangan sa ginhawa ng pasyente (pangkalahatang sensasyon ng init at/o 
pananakit) pagkatapos ng iniksyon ay mas mababa kaysa sa iba't ibang contrast media.

Mga pag-iingat

Dahil ang contrast medium ay karaniwang ibinibigay nang mekanikal sa ilalim ng mataas na presyon, maaaring 
masira ang mas maliliit na peripheral veins. Iminungkahi na ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng paggamit ng 
intravenous catheter na sinulid malapit sa mas malalaking tributaries o, sa kaso ng antecubital vein, papunta sa 
superior vena cava. Minsan ginagamit ang femoral vein. (Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.)

Masamang Reaksyon
Kasama sa mga reaksyon ng cardiovascular system sa digital arteriography ang mga lumilipas na PVC (16%) at 
mga PAC (6.5%). (Tingnan ang MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General.)

Dosis at Pangangasiwa
Ang karaniwang dami ng iniksyon ng OMNIPAQUE 350 para sa intravenous digital technique ay 30 mL 
hanggang 50 mL ng isang 350 mgI/mL na solusyon. Ito ay ibinibigay bilang bolus sa 7.5 hanggang 30 mL/
segundo gamit ang pressure injector. Ang dami at bilis ng iniksyon ay pangunahing nakadepende sa uri ng 
kagamitan at teknik na ginamit.
Maaaring kailanganin ang tatlo o higit pang mga iniksyon, hanggang sa kabuuang dami na hindi lalampas sa 250 mL (87.5 
gI).

Pangangasiwa sa intra-arterial
Ang OMNIPAQUE 140 sa isang konsentrasyon na 140 mgI/mL ay ipinahiwatig para sa paggamit sa intra-arterial digital 
subtraction angiography ng ulo, leeg, tiyan, bato at peripheral na mga sisidlan. Ang intra-arterial na ruta ng pangangasiwa 
ay may mga pakinabang na nagpapahintulot sa isang mas mababang kabuuang dosis ng contrast agent dahil mayroong 
mas kaunting hemodilution kaysa sa intravenous na ruta ng pangangasiwa. Ang mga pasyente na may mahinang cardiac 
output ay inaasahang magkakaroon ng mas mahusay na contrast enhancement kasunod ng intra-arterial
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pangangasiwa kumpara sa intravenous administration. Maaaring kailanganin ang mas mataas na konsentrasyon ng 
contrast agent para mapadali ang paglalagay ng catheter sa ilalim ng fluoroscopic control.

Mga pag-iingat

Ang mataas na presyon ng intra-arterial injection ay maaaring maging sanhi ng pagkalagot ng mas maliliit na peripheral arteries. (Tingnan 

ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.)

Masamang Reaksyon
Ang mga reaksyon ng central nervous system sa intra-arterial digital angiography ay kinabibilangan ng mga lumilipas na pag-atake 

ng ischemia (1.6%) at cerebral infarction (1.6%). Nangyari ang mga ito sa mga pasyenteng may mataas na panganib na may 

pagsusuri sa tserebral at hindi tiyak ang kaugnayan sa medium ng kaibahan. (Tingnan ang MASAMANG REAKSIYON—

Pangkalahatan.) Ang pananakit ng ulo ay naganap sa 6.3% ng mga pasyente, na lahat ay nagkakaroon ng mga pagsusuri sa 

tserebral.

Dosis at Pangangasiwa
Ang mekanikal o kamay na iniksyon ay maaaring gamitin upang magbigay ng isa o higit pang bolus intra-
arterial na mga iniksyon ng OMNIPAQUE 140. Ang dami at bilis ng iniksyon ay depende sa uri ng kagamitan, 
teknik na ginamit, at ang vascular area na makikita. Ang mga sumusunod na volume at rate ng iniksyon ay 
ginamit sa OMNIPAQUE 140.

Dami/Iksyon
(mL)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Rate ng Iniksyon
(mL/seg)

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

Mga arterya

Aorta
carotid
Femoral
Vertebral
Renal
Iba pang mga Sangay ng Aorta 
(kabilang ang subclavian, axillary, 
innominate at iliac)

PERIPHERAL ANGIOGRAPHY
Ang OMNIPAQUE 300 sa konsentrasyon na 300 mgI/mL o OMNIPAQUE 350 sa konsentrasyon na 350 mgI/mL ay 
ipinahiwatig sa mga nasa hustong gulang para gamitin sa peripheral arteriography. Ang OMNIPAQUE 240 sa 
konsentrasyon na 240 mgI/mL o OMNIPAQUE 300 sa konsentrasyon na 300 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga 
matatanda para gamitin sa peripheral venography.
Maaaring gumamit ng sedative na gamot bago gamitin. Ang kawalan ng pakiramdam ay hindi itinuturing na kinakailangan. Ang 

kakulangan sa ginhawa ng pasyente sa panahon at kaagad pagkatapos ng iniksyon ay mas mababa kaysa sa kasunod na pag-iniksyon 

ng iba't ibang contrast media. Ang katamtaman hanggang malubhang kakulangan sa ginhawa ay napaka-pangkaraniwan.

Mga pag-iingat

Ang pulso ay dapat naroroon sa arterya na iturok. Sa thromboangiitis obliterans, o pataas na impeksiyon na 
nauugnay sa malubhang ischemia, angiography ay dapat na isagawa nang may matinding pag-iingat, kung 
mayroon man. (Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.)
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Masamang Reaksyon
Ang isang lumilipas na pakiramdam ng banayad na init ay karaniwan, kaagad pagkatapos ng iniksyon. Hindi ito 
nakagambala sa pamamaraan.
Sa phlebography ang saklaw ng sakit sa binti ay 21%. Ito ay karaniwang banayad at tumagal ng maikling panahon 
pagkatapos ng iniksyon. (Tingnan ang MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General.)

Dosis at Pangangasiwa
Ang kinakailangang volume ay depende sa laki, daloy ng daloy, at estado ng sakit ng na-injected na sisidlan 
at sa laki at kondisyon ng pasyente, pati na rin ang imaging technique na ginamit.
Ang dosis na inirerekomenda para sa paggamit sa peripheral angiography ay ang mga sumusunod:

Aortofemoral runoff: 20 mL hanggang 70 mL ng OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 30 
mL hanggang 90 mL ng OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Selective arteriograms: 
(femoral/iliac)

10 mL hanggang 30 mL ng OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 10 
mL hanggang 60 mL ng OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Venography (bawat binti): 20 mL hanggang 150 mL ng OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) 40 
mL hanggang 100 mL ng OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

EXCRETORY UROGRAPHY
Ang OMNIPAQUE 300 sa konsentrasyon na 300 mgI/mL o OMNIPAQUE 350 sa konsentrasyon na 350 mgI/mL ay 
ipinahiwatig para gamitin sa mga nasa hustong gulang sa excretory urography upang magbigay ng diagnostic 
contrast ng urinary tract.
Ang OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 300 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga bata para sa excretory urography. 

(Tingnan ang Seksyon III para sa impormasyon sa pagpapawalang bisa ng cystourethrography.)

Para sa mga pharmacokinetics ng excretion sa mga matatanda, tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY—
Intravascular.

Mga pag-iingat

Ang paghahanda sa pag-aalis ng tubig ay hindi inirerekomenda sa mga matatanda, mga sanggol, maliliit na bata, mga pasyenteng may 

diabetes o azotemic, o sa mga pasyenteng may pinaghihinalaang myelomatosis.

Ang mga pediatric na pasyente na may mas mataas na panganib na makaranas ng masamang mga kaganapan sa panahon ng 

contrast medium na pangangasiwa ay maaaring kabilang ang mga may hika, pagiging sensitibo sa gamot at/o mga allergens, 

congestive heart failure, isang serum creatinine na higit sa 1.5 mg/dL o mga wala pang 12 buwang gulang.

Dahil may posibilidad ng pansamantalang pagsugpo sa pagbuo ng ihi, inirerekumenda na ang isang angkop na 
pagitan ay lumipas bago ang excretory urography ay paulit-ulit, lalo na sa mga pasyente na may unilateral o bilateral 
na pagbawas sa renal function. (Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.)

Masamang Reaksyon
Tingnan ang MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General.

Dosis at Pangangasiwa
Matatanda:Ang OMNIPAQUE 300 at OMNIPAQUE 350 sa mga dosis mula 200 mgI/kg body weight hanggang 
350 mgI/kg body weight ay nagdulot ng diagnostic opacification ng excretory system sa mga pasyenteng 
may normal na renal function.
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Pediatrics
Excretory Urography
Ang OMNIPAQUE 300 sa mga dosis na 0.5 mL/kg hanggang 3.0 mL/kg ng timbang ng katawan ay nakagawa ng diagnostic 
opacification ng excretory tract. Ang karaniwang dosis para sa mga bata ay 1.0 mL/kg hanggang 1.5 mL/kg. Ang dosis para 
sa mga sanggol at bata ay dapat ibigay sa proporsyon sa edad at timbang ng katawan. Ang kabuuang ibinibigay na dosis 
ay hindi dapat lumampas sa 3 mL/kg.

SEKSYON III
CLINICAL PHARMACOLOGY—Paggamit ng OraI/Body Cavity
Para sa karamihan ng mga cavity ng katawan, ang na-inject na iohexol ay nasisipsip sa nakapaligid na 
tissue at inaalis ng mga bato at bituka gaya ng inilarawan dati sa SECTION II, CLINICAL PHARMACOLOGY
—Intravascular. Ang mga pagsusuri sa matris (hysterosalpingography) at pantog (voiding 
cystourethrography) ay kinabibilangan ng halos agarang pagpapatuyo ng contrast medium mula sa 
cavity sa pagtatapos ng radiographic procedure.
Ang iohexol na ibinibigay sa bibig ay napakahina na nasisipsip mula sa normal na gastrointestinal tract. 0.1 hanggang 0.5 
porsiyento lamang ng oral dose ang nailabas ng mga bato. Ang halagang ito ay maaaring tumaas sa pagkakaroon ng 
pagbutas ng bituka o pagbara ng bituka. Ang Iohexol ay mahusay na disimulado at madaling hinihigop kung ang pagtagas 
sa peritoneal cavity ay nangyayari.
Ang visualization ng joint spaces, uterus, fallopian tubes, peritoneal herniations, pancreatic at bile ducts, at pantog ay 
maaaring magawa sa pamamagitan ng direktang pag-iniksyon ng contrast medium sa rehiyong pag-aaralan. Ang 
paggamit ng naaangkop na mga konsentrasyon ng yodo ay tumitiyak sa diagnostic density. Ang OMNIPAQUE na 
ibinibigay sa bibig ay gumagawa ng magandang visualization ng gastrointestinal tract. Ang OMNIPAQUE ay partikular na 
kapaki-pakinabang kapag ang barium sulfate ay kontraindikado tulad ng sa mga pasyente na may pinaghihinalaang 
pagbubutas ng bituka o mga kung saan ang paghanga ng contrast medium ay isang posibilidad.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT,
PANGKALAHATANG—Paggamit ng Oral/Body Cavity

Ang OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300, at OMNIPAQUE 350 ay may mga osmolality mula sa humigit-kumulang 
1.8 hanggang 3.0 beses kaysa sa plasma (285 mOsm/kg na tubig) at hypertonic sa ilalim ng mga kondisyon ng 
paggamit.
Matatanda:Ang OMNIPAQUE 350 ay ipinahiwatig sa mga matatanda para sa arthrography at oral pass-thru na 
pagsusuri ng gastrointestinal tract.
Ang OMNIPAQUE 300 ay ipinahiwatig sa mga matatanda para sa arthrography at hysterosalpingography. Ang 
OMNIPAQUE 240 ay ipinahiwatig sa mga nasa hustong gulang para sa arthrography, endoscopic retrograde 
pancreatography at cholangiopancreatography, herniography, at hysterosalpingography. Ang OMNIPAQUE na 
natunaw sa mga konsentrasyon mula 6 mgI/mL hanggang 9 mgI/mL na ibinibigay nang pasalita kasabay ng 
OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 300 mgI/mL na ibinibigay sa intravenously ay ipinahiwatig sa mga 
matatanda para sa contrast enhanced computed tomography ng tiyan. Mga bata:Ang OMNIPAQUE 300 ay 
ipinahiwatig sa mga bata para sa pagsusuri ng gastrointestinal tract.

Ang OMNIPAQUE 240 ay ipinahiwatig sa mga bata para sa pagsusuri ng gastrointestinal tract. Ang OMNIPAQUE 180 ay 
ipinahiwatig sa mga bata para sa pagsusuri ng gastrointestinal tract. Ang OMNIPAQUE na natunaw sa mga konsentrasyon 
mula 50 mgI/mL hanggang 100 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga bata para sa pagpapawalang bisa ng cystourethrography.

OMNIPAQUE diluted sa mga konsentrasyon mula 9 mgI/mL hanggang 21 mgI/mL na ibinibigay nang pasalita 
kasabay ng OMNIPAQUE 240 sa isang konsentrasyon na 240 mgI/mL o OMNIPAQUE 300 sa
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isang konsentrasyon ng 300 mgI/mL na ibinibigay sa intravenously ay ipinahiwatig sa mga bata para gamitin sa 
contrast na pinahusay na computed tomography ng tiyan.

MGA KONTRAINDIKASYON
Ang OMNIPAQUE ay hindi dapat ibigay sa mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa iohexol.

MGA BABALA—General
Tingnan ang SEKSYON II, MGA BABALA—Pangkalahatan.

PAG-Iingat—Pangkalahatan
Tingnan ang SEKSYON II, MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.

Ang hypertonic contrast media na ibinibigay sa bibig ay naglalabas ng likido sa mga bituka na, kung malubha, ay maaaring 

magresulta sa hypovolemia. Gayundin, sa mga sanggol at maliliit na bata, ang paglitaw ng pagtatae ay maaaring magresulta sa 

hypovolemia. Ang pagkawala ng likido sa plasma ay maaaring sapat upang magdulot ng isang estado na parang shock na, kung 

hindi ginagamot, ay maaaring mapanganib. Ito ay partikular na nauugnay sa mga matatanda, cachectic na mga pasyente sa 

anumang edad pati na rin ang mga sanggol at maliliit na bata.

MASAMANG REAKSIYON: Bibig/Katawan
Paggamit ng Cavity—General

Mga Cavity ng Katawan

Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng 285 mga pasyenteng nasa hustong gulang para sa iba't ibang mga 

pagsusuri sa lukab ng katawan gamit ang OMNIPAQUE 240, 300, at 350, ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay iniulat. 

Cardiovascular System

Insidence > 1%: Wala Insidence ≤ 
1%: Hypertension Sistema ng 
nerbiyos
Insidence > 1%: Pananakit (26%)
Insidence ≤ 1%: Sakit ng ulo, antok, lagnat, panghihina ng kalamnan, pagkasunog, hindi maayos na pakiramdam, 
panginginig, pagkahilo, pagkahilo
Sistema ng Paghinga
wala
Gastrointestinal System 
Insidence > 1%: Wala
Insidence ≤ 1%: Utot, pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, presyon ng tiyan Balat at 
mga Appendage
Insidence > 1%: Pamamaga (22%), init (7%) 
Insidence ≤ 1%: Hematoma sa lugar ng iniksyon
Ang pinakamadalas na reaksyon, pananakit at pamamaga, ay halos eksklusibong naiulat pagkatapos ng arthrography at sa 
pangkalahatan ay nauugnay sa pamamaraan kaysa sa contrast medium. Ang mga reaksyon sa gastrointestinal ay halos 
eksklusibong naiulat pagkatapos ng oral pass-thru na pagsusuri. Para sa karagdagang impormasyon sa mga salungat na 
reaksyon na maaaring asahan sa mga partikular na pamamaraan, tingnan ang INDIVIDUAL INDIKASYON AT PAGGAMIT. 
Para sa impormasyon tungkol sa mga pangkalahatang masamang reaksyon sa contrast media, tingnan ang SEKSYON II, 
MGA MASAMANG REAKSIYON: Intravascular—General.
Walang masamang reaksyon na nauugnay sa paggamit ng OMNIPAQUE para sa mga pamamaraan ng VCU ang naiulat sa 

51 mga pasyenteng pediatric na pinag-aralan.

Paggamit sa bibig
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Tingnan ang INDIBIDWAL NA INDIKASYON AT PAGGAMIT: Oral na Paggamit—Mga Salungat na Reaksyon.

OVERDOSAGE
Tingnan din ang SEKSYON II, OVERDOSAGE.
Ang inirerekomendang dosis ng OMNIPAQUE 350 sa isang konsentrasyon na 350 mgI/mL para sa adult na oral 
pass-thru na pagsusuri ng gastrointestinal tract ay 50 mL hanggang 100 mL. Sa isang Phase I na pag-aaral, 150 mL 
ng OMNIPAQUE 350 ay ibinibigay nang pasalita sa 11 malulusog na lalaki na paksa. Ang saklaw ng pagtatae ay 91% 
(10 ng 11) at ang pag-cramping ng tiyan ay 27% (3 ng 11). Sa kabila ng lahat ng mga kaganapang ito ay banayad at 
lumilipas, ang mga pangyayari ay higit sa doble kaysa sa nakita sa mga inirerekomendang dosis. Maliwanag mula sa 
natuklasang ito na ang mas malalaking volume ng hypertonic contrast media, tulad ng OMNIPAQUE, ay 
nagpapataas ng osmotic load sa bituka, na maaaring magresulta sa mas malaking pagbabago ng likido.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON—Pangkalahatan Tingnan ang 
SEKSYON II, DOSAGE AT ADMINISTRASYON—Pangkalahatan.

MGA INDIBIDWAL NA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Paggamit sa bibig

Matatanda:Ang OMNIPAQUE 350 sa isang konsentrasyon na 350 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga matatanda para gamitin sa 
oral pass-thru na pagsusuri ng gastrointestinal tract.
Ang OMNIPAQUE na natunaw sa mga konsentrasyon mula 6 mgI/mL hanggang 9 mgI/mL na ibinibigay nang pasalita 
kasabay ng OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 300 mgI/mL na ibinibigay sa intravenously ay ipinahiwatig sa mga 
matatanda para sa paggamit sa contrast na pinahusay na computed tomography ng tiyan. Maaaring maging kapaki-
pakinabang ang dilute oral plus intravenous OMNIPAQUE kapag ang hindi pinahusay na imaging ay hindi nagbibigay ng 
sapat na delineation sa pagitan ng mga normal na loop ng bituka at mga katabing organo o mga lugar ng pinaghihinalaang 
patolohiya.
Mga bata:Ang OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 300 mgI/mL na ibinibigay nang pasalita o tumbong ay 
ipinahiwatig sa mga bata para gamitin sa pagsusuri ng gastrointestinal tract.
Ang OMNIPAQUE 240 sa isang konsentrasyon na 240 mgI/mL na ibinibigay nang pasalita o tumbong ay ipinahiwatig 
sa mga bata para gamitin sa pagsusuri ng gastrointestinal tract.
Ang OMNIPAQUE 180 sa isang konsentrasyon na 180 mgI/mL na pinangangasiwaan nang pasalita o tumbong ay 
ipinahiwatig sa mga bata para gamitin sa pagsusuri ng gastrointestinal tract.
Ang OMNIPAQUE na natunaw sa mga konsentrasyon mula 9 mgI/mL hanggang 21 mgI/mL na pinangangasiwaan nang 
pasalita kasabay ng OMNIPAQUE 240 sa isang konsentrasyon na 240 mgI/mL o OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon 
na 300 mgI/mL na pinangangasiwaan nang intravenously ay ipinahiwatig sa mga bata para sa paggamit sa kaibahan. 
pinahusay na computed tomography ng tiyan.

Mga pag-iingat

Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.

Masamang Reaksyon
Ang oral administration ng OMNIPAQUE ay kadalasang nauugnay sa banayad, lumilipas na pagtatae lalo na kapag 
mataas ang konsentrasyon at malalaking volume ang ibinibigay. Ang pagduduwal, pagsusuka, at katamtamang 
pagtatae ay naiulat din kasunod ng pasalitang pagbibigay ng OMNIPAQUE, ngunit mas madalang. Para sa mga 
pagsusuri sa CT na gumagamit ng dilute oral plus intravenous contrast medium, ang mga masamang kaganapan ay 
mas malamang na nauugnay sa intravenous injection kaysa sa hypotonic.
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solusyon sa bibig. Dapat tandaan na ang mga seryoso o anaphylactoid na reaksyon na maaaring mangyari sa intravascular 
iodinated media ay posible pagkatapos ng pangangasiwa ng ibang mga ruta. Matatanda:Sa kinokontrol na mga klinikal na 
pagsubok na kinasasangkutan ng 54 na mga pasyenteng nasa hustong gulang para sa oral pass-thru na pagsusuri ng 
gastrointestinal tract gamit ang OMNIPAQUE 350, ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay iniulat: pagtatae (42%), 
pagduduwal (15%), pagsusuka (11%), pananakit ng tiyan ( 7%), utot (2%), at sakit ng ulo (2%).

Sa kinokontrol na mga klinikal na pag-aaral na kinasasangkutan ng 44 na mga pasyenteng nasa hustong gulang para sa dilute oral 

plus intravenous CT na pagsusuri ng gastrointestinal tract gamit ang OMNIPAQUE 300, ang mga masamang reaksyon ay limitado sa 

isang ulat ng pagsusuka (2%).

Mga bata:Sa kinokontrol na mga klinikal na pag-aaral na kinasasangkutan ng 58 pediatric na mga pasyente para sa 
pagsusuri ng gastrointestinal tract sa mga konsentrasyon ng 180 at 300 mgI/mL, ang mga sumusunod na 
masamang reaksyon ay iniulat: pagtatae (36%), pagsusuka (9%), pagduduwal (5%), lagnat (5%), hypotension (2%), 
pananakit ng tiyan (2%), at urticaria (2%). Sa mga klinikal na pag-aaral, ang pagtaas ng dalas at kalubhaan ng 
pagtatae ay nabanggit na may pagtaas sa ibinibigay na konsentrasyon at dosis ng radiocontrast agent.

Sa kinokontrol na mga klinikal na pag-aaral na kinasasangkutan ng 69 na pediatric na pasyente para sa dilute oral plus 
intravenous CT na pagsusuri ng gastrointestinal tract gamit ang OMNIPAQUE 240 at OMNIPAQUE 300, ang mga 
masamang reaksyon ay limitado sa isang ulat ng pagsusuka (1.4%).

Dosis at Pangangasiwa
Matatanda:Ang inirerekomendang dosis ng undiluted OMNIPAQUE 350 sa isang konsentrasyon na 350 mgI/
mL para sa oral pass-thru na pagsusuri ng gastrointestinal tract sa mga matatanda ay 50 mL hanggang 100 
mL depende sa likas na katangian ng pagsusuri at laki ng pasyente.
Ang inirerekomendang oral dosage ng OMNIPAQUE na natunaw sa mga konsentrasyon na 6 mgI/mL hanggang 9 
mgI/mL para sa contrast enhanced computed tomography ng tiyan sa mga nasa hustong gulang ay 500 mL 
hanggang 1000 mL. Ang mas maliit na mga volume na pinangangasiwaan ay kinakailangan habang ang 
konsentrasyon ng panghuling solusyon ay tumataas (tingnan ang Talahanayan sa ibaba). Kasabay ng dilute oral 
administration, ang inirerekomendang dosis ng OMNIPAQUE 300 na ibinibigay sa intravenously ay 100 mL hanggang 
150 mL. Ang oral na dosis ay ibinibigay mga 20 hanggang 40 minuto bago ang intravenous na dosis at pagkuha ng 
imahe. Mga bata:Ang dosis ng undiluted OMNIPAQUE 300 sa konsentrasyon na 300 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 sa 
konsentrasyon na 240 mgI/mL o OMNIPAQUE 180 sa konsentrasyon na 180 mgI/mL para sa oral pass-thru na 
pagsusuri ng gastrointestinal tract sa mga bata ay nakasalalay sa likas na katangian ng pagsusuri at laki ng pasyente. 
Batay sa klinikal na karanasan, inirerekomenda na ang OMNIPAQUE 180 ay gamitin sa mga batang wala pang 3 
buwang gulang. Ang OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 o OMNIPAQUE 300 ay maaaring gamitin sa mga batang 3 
buwang gulang at mas matanda. Ang mga sumusunod na alituntunin sa dosis ay inirerekomenda:

Edad
Wala pang 3 buwan Tatlong 
buwan hanggang 3 taon 
Apat na taon hanggang 10 
taon Higit sa 10 taon

Dami ng OMNIPAQUE
5 — 30 ML
Hanggang sa 60 ML

Hanggang sa 80 ML

Hanggang sa 100 ML

Kapag ibinigay nang patama, maaaring gumamit ng mas malalaking volume.

Ang inirerekomendang oral dosage ng OMNIPAQUE na diluted sa mga konsentrasyon na 9 mgI/mL 
hanggang 21 mgI/mL para sa contrast enhanced computed tomography ng tiyan sa mga bata ay 180 mL to
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750 ML. Ang mas maliit na mga volume na pinangangasiwaan ay kinakailangan habang ang konsentrasyon ng panghuling solusyon 

ay tumataas (tingnan ang Talahanayan sa ibaba). Ang kabuuang oral na dosis sa gramo ng yodo sa pangkalahatan ay hindi dapat 

lumampas sa 5 gI para sa mga batang wala pang 3 taong gulang at 10 gI para sa mga bata mula 3 hanggang 18 taong gulang. Ang 

oral dosage ay maaaring ibigay nang sabay-sabay o sa loob ng 30 hanggang 45 minuto kung may kahirapan sa pagkonsumo ng 

kinakailangang dami.

Kasabay ng dilute oral administration, ang inirerekomendang dosis ng OMNIPAQUE 240 at OMNIPAQUE 300 
ay 2.0 mL/kg kapag ibinibigay sa intravenously na may saklaw na 1.0 mL/kg hanggang 2.0 mL/kg. Ang dosis 
para sa mga sanggol at bata ay dapat ibigay sa proporsyon sa edad at timbang ng katawan. Ang kabuuang 
dosis ng intravenously ay hindi dapat lumampas sa 3 mL/kg. Ang oral na dosis ay ibinibigay mga 30 hanggang 
60 minuto bago ang intravenous na dosis at pagkuha ng imahe. Ang OMNIPAQUE ay maaaring lasawin ng 
tubig o inumin tulad ng sumusunod:

Upang Makamit

Isang Litro ng
Contrast Medium sa

Isang Pangwakas na Konsentrasyon

(mgI/mL) ng
6

Idagdag

Konsentrasyon ng Stock
ng OMNIPAQUE

(mgI/mL)

Upang

Tubig, Carbonated
Inumin, Gatas, o

Juice
(mL)
975
980
983

Dami
(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

Ang mga dilution ng OMNIPAQUE ay dapat ihanda bago lamang gamitin at anumang hindi nagamit na bahagi ay 

itatapon pagkatapos ng pamamaraan.

VOIDING CYSTOURETHROGRAPHY (VCU)

34

Reference ID: 4080358



Ang OMNIPAQUE na natunaw sa mga konsentrasyon mula 50 mgI/mL hanggang 100 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga bata para sa 

pagpapawalang bisa ng cystourethrography. Ang mga VCU ay kadalasang ginagawa kasabay ng excretory urography.

Mga pag-iingat

Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.

Dahil ang pamamaraan ng VCU ay nangangailangan ng instrumento, ang mga espesyal na pag-iingat ay dapat sundin 
sa mga pasyenteng kilala na may talamak na impeksyon sa ihi. Ang pagpuno ng pantog ay dapat gawin sa isang 
matatag na bilis, mag-ingat upang maiwasan ang labis na presyon. Ang mga sterile na pamamaraan ay mahalaga.

Masamang Reaksyon
Tingnan ang MASAMANG REAKSIYON—Pangkalahatan.

Dosis at Pangangasiwa
Ang OMNIPAQUE ay maaaring diluted, gamit ang aseptic technique, na may Sterile Water para sa Injection sa isang 
konsentrasyon na 50 mgI/mL hanggang 100 mgI/mL para sa pagpapawalang bisa ng cystourethrography. Ang 
konsentrasyon ay maaaring mag-iba depende sa laki at edad ng pasyente at gayundin sa pamamaraan at kagamitan 
na ginamit. Ang sapat na dami ng contrast medium ay dapat ibigay upang sapat na mapuno ang pantog. Ang 
karaniwang dami ay mula 50 mL hanggang 300 mL ng OMNIPAQUE sa konsentrasyon na 100 mgI/mL at 50 mL 
hanggang 600 mL ng OMNIPAQUE sa konsentrasyon na 50 mgI/mL. Ang OMNIPAQUE ay maaaring lasawin ng 
Sterile Water para sa Injection gaya ng ipinahiwatig sa talahanayan sa ibaba:

Upang Makamit

Isang Pangwakas

Konsentrasyon
(mgI/mL)

100
90
80
70
60
50

Idagdag sa

Ang bawat 100 mL ng OMNIPAQUE 
Sterile Water para sa Injection, USP (mL)

OMNIPAQUE 240 OMNIPAQUE 300 OMNIPAQUE 350
140
167
200
243
300
380

200
233
275
330
400
500

250
289
338
400
483
600

Ang mga dilution ng OMNIPAQUE ay dapat ihanda bago lamang gamitin at anumang hindi nagamit na bahagi ay 

itatapon pagkatapos ng pamamaraan.

ARTHROGRAPHY
Ang OMNIPAQUE 240 sa konsentrasyon na 240 mgI/mL o OMNIPAQUE 300 sa konsentrasyon na 300 mgI/mL o 
OMNIPAQUE 350 sa konsentrasyon na 350 mgI/mL ay ipinahiwatig sa radiography ng joint ng tuhod sa mga 
matatanda, at OMNIPAQUE 240 sa konsentrasyon ng Ang 240 mgI/mL o OMNIPAQUE 300 sa isang 
konsentrasyon na 300 mgI/mL ay ipinahiwatig sa radiography ng joint ng balikat sa mga matatanda, at ang 
OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 300 mgI/mL ay ipinahiwatig sa radiography ng 
temporomandibular joint sa mga matatanda. Maaaring makatulong ang Arthrography sa pag-diagnose ng 
posttraumatic o degenerative joint disease, synovial rupture, ang visualization ng communicating bursae o 
cysts, at sa meniscography.
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Mga pag-iingat

Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.

Ang mahigpit na pamamaraan ng aseptiko ay kinakailangan upang maiwasan ang impeksiyon. Dapat gamitin ang fluoroscopic control 

upang matiyak ang wastong paglalagay ng karayom, maiwasan ang extracapsular injection, at maiwasan ang dilution ng contrast medium. 

Ang hindi nararapat na presyon ay hindi dapat ibigay sa panahon ng iniksyon.

Masamang Reaksyon
Ang pag-iniksyon ng OMNIPAQUE sa kasukasuan ay nauugnay sa lumilipas na kakulangan sa ginhawa, ibig sabihin, pananakit, pamamaga. 

Gayunpaman, maaaring mangyari paminsan-minsan ang pagkaantala, malubha o patuloy na kakulangan sa ginhawa. Ang matinding 

pananakit ay kadalasang maaaring magresulta mula sa hindi nararapat na paggamit ng presyon o pag-iniksyon ng malalaking volume. Ang 

magkasanib na pamamaga pagkatapos ng iniksyon ay mas mababa sa OMNIPAQUE kaysa sa mataas na osmolar ionic contrast medium. Ang 

mga uri ng reaksyon na ito ay karaniwang nakadepende sa pamamaraan at mas madalas kapag ginamit ang doublecontrast technique.

Sistema ng nerbiyos:Pamamaga (42%), pananakit (29%), init (13%), at panghihina ng 
kalamnan (0.7%).
Balat at mga appendage:Hematoma sa lugar ng iniksyon (0.7%).

Dosis at Pangangasiwa
Ang Arthrography ay karaniwang ginagawa sa ilalim ng local anesthesia. Ang halaga ng OMNIPAQUE na na-injected 
ay nakadepende sa laki ng joint na susuriin at sa technique na gagamitin. Ang mas mababang volume ng contrast 
medium ay karaniwang itinuturok para sa tuhod at balikat arthrography kapag ang double-contrast na pagsusuri 
gamit ang 15 mL hanggang 100 mL ng hangin ay isinasagawa.
Ang mga sumusunod na konsentrasyon at volume ay inirerekomenda para sa normal na pang-adultong tuhod, balikat, at 

temporomandibular joint ngunit dapat magsilbing mga alituntunin dahil ang mga joint ay maaaring mangailangan ng mas marami o 

mas kaunting contrast medium para sa pinakamainam na visualization.

TUHOD
OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 350

BALILIK
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 240

TEMPOROMANDIBULAR
OMNIPAQUE 300 0.5 mL hanggang 1.0 mL

Mas mababang volume

inirerekomenda
para sa double-contrast
pagsusulit;
mas mataas na volume

inirerekomenda
para sa single-contrast

mga pagsusulit.

5 mL hanggang 15 mL

5 mL hanggang 15 mL

5 mL hanggang 10 mL

10 ML
3 mL }

Ang passive o aktibong pagmamanipula ay ginagamit upang ikalat ang daluyan sa buong magkasanib na espasyo.

ENDOSCOPIC RETROGRADE PANCREATOGRAPHY 
(ERP)/ENDOSCOPIC RETROGRADE
CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (ERCP)
Ang OMNIPAQUE 240 sa isang konsentrasyon na 240 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga matatanda para gamitin sa 

ERP/ERCP.
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Mga pag-iingat

Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.

Masamang Reaksyon
Ang pag-iniksyon ng OMNIPAQUE sa ERP/ERCP ay nauugnay sa pansamantalang pananakit. Gayunpaman, ang pagkaantala, 
malubha o patuloy na pananakit ay maaaring mangyari at maaaring tumagal ng 24 na oras. Ang sanhi ng sakit ay maaaring 
dahil sa mismong pamamaraan tulad ng contrast medium na iniksyon, samakatuwid, dapat bigyang pansin ang presyon ng 
iniksyon at kabuuang dami ng iniksyon upang mabawasan ang nakakagambalang distensiyon ng mga duct na sinusuri.

Cardiovascular system:Alta-presyon (1%).
Sistema ng nerbiyos:Pananakit (17%), antok (1%), at pagkasunog (1%).
Gastrointestinal system:Pagsusuka, pagtatae, at presyon, bawat isa ay may indibidwal na saklaw na 
1%.

Dosis at Pangangasiwa
Ang inirerekomendang dosis ng OMNIPAQUE 240 sa konsentrasyon na 240 mgI/mL ay 10 mL hanggang 50 mL 
ngunit maaaring mag-iba depende sa indibidwal na anatomy at/o estado ng sakit.

HYSTEROSALPINGOGRAPHY
Ang OMNIPAQUE 240 sa isang konsentrasyon na 240 mgI/mL o OMNIPAQUE 300 sa isang konsentrasyon na 
300 mgI/mL ay ipinahiwatig sa radiography ng panloob na grupo ng mga adult na babaeng reproductive 
organ: ovaries, fallopian tubes, uterus, at vagina. Ang hysterosalpingography ay ginagamit bilang diagnostic at 
therapeutic modality sa paggamot ng infertility at iba pang abnormal na gynecological na kondisyon.

Contraindications
Ang pamamaraan ay hindi dapat isagawa sa panahon ng regla o kapag malapit na ang pag-agos ng regla, at hindi rin 
ito dapat gawin kapag may impeksyon sa anumang bahagi ng genital tract, kabilang ang panlabas na genitalia. Ang 
pamamaraan ay kontraindikado din para sa mga buntis na kababaihan o para sa mga pinaghihinalaang 
pagbubuntis. Ang paggamit nito ay hindi ipinapayo sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng pagwawakas ng 
pagbubuntis o 30 araw pagkatapos ng conization o curettage.

Mga pag-iingat

Sa mga pasyenteng may carcinoma o sa mga pinaghihinalaang may kondisyon, dapat mag-ingat upang 
maiwasan ang posibleng pagkalat ng sugat sa pamamagitan ng pamamaraan.

Masamang Reaksyon
Ang pag-iniksyon ng OMNIPAQUE sa hysterosalpingography ay nauugnay sa agarang ngunit lumilipas na 
pananakit. Ang sanhi ng pananakit ay maaaring dahil sa mismong pamamaraan at sa contrast medium na 
iniksyon, samakatuwid ay dapat bigyang pansin ang presyon ng iniksyon at dami na naitanim upang 
maiwasan ang disruptive distention ng matris at fallopian tubes. Inirerekomenda ang fluoroscopic monitoring. 
Sistema ng nerbiyos:Pananakit (49%), antok at lagnat bawat isa ay may indibidwal na saklaw na 3%. 
Gastrointestinal system:Pagduduwal (3%).
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Dosis at Pangangasiwa
Ang inirerekomendang dosis ng OMNIPAQUE 240 ay 15 mL hanggang 20 mL at ng OMNIPAQUE 300 ay 15 mL 
hanggang 20 mL ngunit mag-iiba depende sa indibidwal na anatomy at/o estado ng sakit.

HERNIOGRAPIYA
Ang OMNIPAQUE 240 sa isang konsentrasyon na 240 mgI/mL ay ipinahiwatig sa mga matatanda para gamitin sa 

herniography.

Mga pag-iingat

Tingnan ang MGA PAG-Iingat—Pangkalahatan.

Masamang Reaksyon
Sistema ng nerbiyos:Pananakit (7%), pananakit ng ulo (3%), at hindi magandang 
pakiramdam (3%). Gastrointestinal system:Pagtatae (3%) at utot (10%).

Dosis at Pangangasiwa
Ang inirerekomendang dosis ng OMNIPAQUE 240 ay 50 mL ngunit maaaring mag-iba depende sa indibidwal na 
anatomya at/o estado ng sakit.

PAANO ISUPPLIED
OMNIPAQUE 140
50 ML sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1401-52)

OMNIPAQUE 180
10 mL glass vial, 180 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1411-10) 20 
mL glass vial, 180 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1411-20)

OMNIPAQUE 240
10 mL glass vial, 240 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-10) 20 
mL glass vial, 240 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-20) 50 
mL glass vial, 240 mgI mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-50)
50 ML sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-30) 100 
mL glass bottle, 240 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-60)
100 ML sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-33) 150 
mL glass bottle, 240 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-49)
150 mL punan sa 200 mL sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-34) 200 
mL sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
10 mL glass vial, 300 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-10) 30 
mL glass vial, 300 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-30)
30 mL punan ang 50 mL sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-59) 
50 mL glass vial, 300 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-50)
50 mL na bote ng salamin, 300 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-51)
50 ML sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-61)
75 mL punan sa 100 mL sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-62)
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100 mL na bote ng salamin, 300 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-60) 100 mL sa 
+PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-63) 125 mL fill in 150 mL 
glass bottle, 300 mgI/mL, boxes of 10 (NDC 0407-1413-53) 150 mL glass bottle, 300 mgI /
mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-90)
150 mL punan sa 200 mL sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-65) 200 
mL sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1413-66)

OMNIPAQUE 350
50 mL glass vial, 350 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-50) 50 
mL glass bottle, 350 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-51)
50 ML sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-89)
75 mL punan sa 100 mL sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-90) 100 
mL glass bottle, 350 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-60)
100 ML sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-91) 125 mL fill 
in 150 mL glass bottle, 350 mgI/mL, boxes of 10 (NDC 0407-1414-76) 150 mL glass bottle, 
350 mgI /mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-03)
150 mL punan sa 200 mL sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-93) 200 mL na 
puno ng 250 mL na bote ng salamin, 350 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-04)
200 ML sa +PLUSPAK™ (polymer bottle), mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-94) 250 
mL glass bottle, 350 mgI/mL, mga kahon ng 10 (NDC 0407-1414-80)

Protektahan ang mga vial at baso o polymer na bote ng OMNIPAQUE mula sa malakas na liwanag ng araw at direktang 

pagkakalantad sa sikat ng araw. Huwag mag-freeze. Ang OMNIPAQUE ay dapat na nakaimbak sa kinokontrol na 

temperatura ng silid, 20°-25°C (68°-77°F); pinahihintulutan ang mga excursion sa 15°-30°C (59°-86°F) [tingnan ang USP 

Controlled Room Temperature].

Ang OMNIPAQUE Injection sa lahat ng mga presentasyon ay maaaring maimbak sa isang contrast media na pampainit nang 

hanggang isang buwan sa 37°C (98.6°F).

ESPESYAL NA PAGHANDA AT PAG-IMPORYA PARA SA MGA POLYMER BOTTLE LAMANG: 
HUWAG GAMITIN KUNG NABIRA O NAWALA ANG TAMPER-EVIDENT RING.

Ibinahagi ng GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 USA 
Ginawa ng GE Healthcare Ireland, Cork, Ireland

Ang OMNIPAQUE ay isang trademark ng General Electric Company o isa sa mga subsidiary nito. 
Ang GE at ang GE Monogram ay mga trademark ng General Electric Company.
Produkto ng pinagmulang Norwegian.

© 2017 General Electric Company - Nakalaan ang lahat ng karapatan.

ONC-1 T -CORK
Binago noong Marso 2017
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