
-Injection ב לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלה דגשים
ULTRAVISTעבור המרשם על מלא מידע ראה. ויעילה בטוחה בצורה 

ULTRAVIST. הזרקת

 -----------------------זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
)4(. כליות ספיקת לאי הסיכון בגלל ילדים בחולים נגד התווית

קטלני או חיים מסכן אנפילקטואיד :אנפילקטואידיות תגובות•
 במיוחדULTRAVIST,  מתן לאחר או במהלך להתרחש עלולות תגובות
)5.1(. אלרגיות הפרעות עם בחולים

 בעקבות להתרחש עלולה חריפה כליות ספיקת אי: חריפה כליות ספיקת אי•
 מיאלומה, סוכרת, כליות ספיקת אי עם בחולים במיוחדULTRAVIST,  מתן

 של הדרוש ביותר הנמוך במינון ולהשתמש זהירות משנה לנקוט יש. נפוצה
ULTRAVIST5.2(. הכלייתי בתפקוד הפרעה עם בחולים (

 עורקי תוך או ורידי תוך לשימוש )ULTRAVIST )iopromide, הזרקת
1995: ב"בארה ראשוני אישור

 על מלא מידע ראה תוך-תכליתי לשימוש לא: אזהרה
 לגרום עלול בשוגג תוך-תיקלי מתן .בארגז מלאה לאזהרה המרשם
 אי, ארכנואידיטיס, שיתוק, תרדמת, מוחי דימום, עוויתות, למוות
 היפרתרמיה, רבדומיוליזה, התקפים, לב דום, חריפה כליות ספיקת
.מוחית ובצקת

 עלולות לב ודום הלם כולל המודינמיות הפרעות: קרדיווסקולריות תגובות•
) ULTRAVIST)5.3.  מתן לאחר קצר זמן או במהלך להתרחש

 לאיברים לנזק קשורה להיות עשויה אנגיוגרפיה: טרומבואמבוליים סיבוכים•
. איברים ספיקת ואי תרומבואמבוליזם, איסכמיה, ומרוחקים מקומיים

 פגיעה או פלאקים עקירת של האפשרות את שקול, אנגיוגרפיות בפרוצדורות
, הניגוד חומר של הפיזיקליות-כימיות התכונות. הדם כלי בדופן ניקוב או

) 5.4(. התגובות על להשפיע יכולים ההזרקה ומהירות המינון

------------------------------- אחרונים גדולים שינויים- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7/2017)1.1( תוך-עורקיים הליכים, ושימוש אינדיקציות

--------------------------------- ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:עבור המיועד רדיוגרפי ניגוד חומר היא )ULTRAVIST )iopromide הזרקת

) 1.1() ל"למ יוד ג"מ(300  היקפית וארטריוגרפיה מוחית ארטריוגרפיה•

 ואאורטוגרפיה ויסצרלית אנגיוגרפיה, שמאל וחדר כלילית ארטריוגרפיה•
) 1.1() ל"למ יוד ג"מ(370

) 1.2() ל"למ יוד ג"מ(240  היקפית וינוגרפיה•
) 1.2() ל"למ יוד ג"מ(300  הפרשה של אורוגרפיה•
 ל"למ יוד ג"מ(300  וגוף ראש של(CT)  ניגודיות ממוחשבת טומוגרפיה הדמיית•

) 1.2() ל"למ יוד ג"מ-370 ו

------------------------------ שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 באתר תגובות, בחילות, ראש כאבי הן1%) (>  ביותר השכיחות הלוואי תגובות
, שתן במתן דחיפות, גב כאבי, הקאות, הדם כלי הרחבת, העירוי ואזור ההזרקה
)6(. תקינה לא וראייה דיסגאוזיה, כאבים, בחזה כאבים

Inc Pharmaceuticals  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
HealthCare .Bayerל או1-888-842-2937  בטלפון FDA-1-800-1088  בטלפון

FDAאו/medwatch.www.fda.gov

-------------ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, דם כלי בהליך לשימושULTRAVIST  הזרקת של והריכוז הנפח את בזהירות התאם
 בגורמים התחשבות תוך המינון את התאם. הספציפיות המינון לטבלאות בהתאם

) 2(. הכלי בתוך הדם זרימת וקצב הכלי גודל, גוף משקל, גיל כגון

 רבייה שמחקרי מכיוון. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים נערכו לא•
 בתרופה להשתמש יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי

) 8.1(. ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך זו

 מעל ילדים באוכלוסיית הוכחוULTRAVIST  הזרקת של והיעילות הבטיחות•
) 8.4(. שנתיים גיל -----------וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ל"למ יוד ג"מ300 ; ל"למ יוד ג"מ240 : עוצמות בשלושה זמינהULTRAVIST  הזרקת
.למטופלים ייעוץ על למידע17  ראה) 3(. ל"למ יוד ג"מ370 ;

7/2017: מתוקן
----------------------------נגד התוויות-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ) 4(. תוך-תיקלי לשימוש נגד התווית היאULTRAVIST  הזרקת•

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 לשימוש לא: אזהרה* תוכן: המרשם על מלא מידע
ושימוש אינדיקציות1  תוך-תכליתי

*עורקיות תוך פרוצדורות1.1
*ורידיים תוך הליכים1.2

וניהול מינון2
תוך-עורקיים הליכים2.1
ורידיים תוך הליכים2.2
ילדים מינון2.3

נגד התוויות4  וחוזק מינון צורות3

זהירות ואמצעי אזהרות5
אנפילקטואידיות תגובות5.1
ניגודיות ידי על הנגרמת בכליות חריפה פגיעה5.2

קרדיווסקולריות תגובות5.3
טרומבואמבוליים סיבוכים5.4
 או פיאוכרומוציטומה, התריס בלוטת פעילות יתר עם בחולים תגובות5.5

חרמש תאי מחלת
אקסטרוויזציה5.6
לקרינה מוגברת חשיפה5.7
תמונה לפרשנות הפרעה5.8
 תגובות6  חמורות עוריות לוואי תופעות5.9

שליליות
קליניים בניסויים ניסיון6.1
שיווק לאחר ניסיון6.2

ילדים רפואת6.3

תרופות בין אינטראקציות7
תרופתיות בין אינטראקציות7.1

 מעבדה בדיקות בין אינטראקציות7.2
ספציפיות באוכלוסיות שימוש8  לתרופות

הריון8.1
מניקות אמהות8.3
בילדים שימוש8.4
גריאטרי שימוש8.5

כליות ליקוי8.6
יתר מינון10
תיאור11
קלינית פרמקולוגיה12

פעולה מנגנון12.1
פרמקודינמיקה12.2
פרמקוקינטיקה12.3

קלינית לא טוקסיקולוגיה13
 מחקרים14  בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

קליניים
 ייעוץ על מידע17  וטיפול אחסון/אספקה כיצד16

למטופל
.רשומים אינם המלא המרשם ממידע שהושמטו סעיפים תתי או סעיפים*
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המרשם על מלא מידע

תוך-תכליתי לשימוש לא: אזהרה
 כליות ספיקת אי, ארכנואידיטיס, שיתוק, תרדמת, מוחי דימום, עוויתות, למוות לגרום עלול בשוגג תוך-תיקלי מתן

)].4( נגד התוויות ראה[.מוחית ובצקת היפרתרמיה, רבדומיוליזה, התקפים, לב דום, חריפה

ושימוש אינדיקציות1

ULTRAVIST®ל המיועד יוד עם ניגוד חומר היא הזרקה:
*עורקיות תוך פרוצדורות1.1

היקפיים ועורקים מוחית ארטריוגרפיה עבור ל"למ יוד ג"מ300•

ואאורטוגרפיה ויסצרלית אנגיוגרפיה, שמאל וחדר כליליים עורקים עבור ל"למ יוד ג"מ370•

*ורידיים תוך הליכים1.2
היקפי לווריד ל"למ יוד ג"מ240•

הפרשה אורוגרפיה עבור ל"למ יוד ג"מ300•

, תוך-חוריים אזורים( והגוף הראש של(CT)  בניגוד ממוחשבת טומוגרפיה עבור ל"למ יוד ג"מ-370 ו ל"למ יוד ג"מ300•
 החלל לחקר ניגודיות הגברת של התועלת. נאופלסטיים ולא ניאופלסטיים נגעים להערכת) ורטרופריטונאליים תוך-בטניים

.הוכחה לא חודרנית או נמוכה בדרגה גליומה ושל הרטרובולברי

.)] 8.4( ספציפיות באוכלוסיות ושימוש) 2.3( ומתן מינון ראה[הילדים לאוכלוסיית והמינונים הריכוזים על למידע*

וניהול מינון2

 לתת אין. זאת מאפשרים והמיכל שהתמיסה פעם בכל, צבע שינוי או/ו חלקיקים לאיתורULTRAVIST  את חזותית בדוק•
ULTRAVISTצבע שינוי או/ו חלקיקים נצפים אם.

 וקצב הכלי גודל, גוף משקל, גיל כגון בגורמים התחשבות תוך לשימושULTRAVIST  הזרקת של והריכוז הנפח את קבע•
 המשפיעים מחלה תהליכי, לבחון שיש אזורים או ים/מבנה, הנדרשת האטימות מידת את גם שקול; הכלי בתוך הדם זרימת

 עבור נחקרו לא כליות ותפקוד משקל, מין, לגיל ספציפיות מינון התאמות. בהם להשתמש שיש וטכניקה וציוד, החולה על
 הזרקת של היעילות. יותר נמוך סיכון יותר נמוכים במינונים, יוד עם הניגוד חומרי בכל כמוULTRAVIST.  הזרקת

ULTRAVISTהוכחה לא המומלצים למינונים מתחת.

.ילדים לחולים נקבע לא יוד של המרבי המומלץ הכולל המינון; גרם86  הוא במבוגרים יוד של המרבי המומלץ הכולל המינון•

.)] 5.2( זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ULTRAVIST מתן ואחרי לפני לחולים נאותה לחות•

 כיצד ראה[ההזרקה וקלות הסבילות בשיפור לסייע עשוי המתן לפני קצר זמן הגוף לטמפרטורתULTRAVIST  חימום•
.)] 16( וטיפול אחסון/אספקה

תוך-עורקיים הליכים2.1

 השווים בשיעורים ניגודיות הזרקו. הנבדק והאזור ההזרקה למקום בהתאם ישתנו הניגוד חומר של ההזרקה וקצב נפח
.המוזרק בכלי הזרימה לקצב בערך

 יוד ג"מ(300  היקפיים עורקים), ל"למ יוד ג"מ(370  שמאל וחדר כליליים עורקים), ל"למ יוד ג"מ(300  מוחית ארטריוגרפיה•
.1 שולחןראה): ל"למ

):ל"למ יוד ג"מ(370  ויסצרלית ואנגיוגרפיה אאורטוגרפיה•

2
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הכלים של והפתולוגיים הדם כלי למאפייני וקשורים הדם לזרימת פרופורציונליים ניגודיות הזרקת של ובקצב בנפח השתמש
.ההליך עבור כולל כמינון ל"מ-225 מ תחרוג אל. הנבדקים הספציפיים

מבוגרים של תוך-עורקיים הליכים עבור בודדת להזרקה מוצעים מינונים1:  טבלה

מֹוחִי

ארטריוגרפיה

)ל"למ יוד ג"מ(300

 היקפית ארטריוגרפיה
)ל"למ יוד ג"מ(300

כליליים עורקים
ו

Ventriculography שמאלי

)ל"למ יוד ג"מ(370
ל"מ3-12הצוואר עורקי

ל"מ4-12

ל"מ20-50

-
-
-

-
-
-

חוליות עורקי

)דם כלי4  מחקר( העורקים אבי קשת הזרקת

-ימני כלילי עורק
-
-

-
-
-

ל"מ3-14

ל"מ3-14

ל"מ30-60
שמאל כלילי עורק

שמאל חדר

העורקים אבי

הבטן העורקים אבי של העיקריים הענפים

-
-

-
-

-
-

הירך עצם או תת-קלבי עורק

)דיסטלי נגר( העורקים אבי התפצלות

-
-

ל"מ5-40

ל"מ25-50

-
-

ל"מ225ל"מ250ל"מ150מקסימלי כולל מינון

ורידיים תוך הליכים2.2

):ל"למ יוד ג"מ(240  היקפית וינוגרפיה•
 כמינון ל"מ-250 מ תחרוג אל. הנבדקים המבנים את רצון משביעת בצורה לדמיין כדי הדרוש המינימלי הנפח את הזרקו
.ההליך עבור כולל

): ל"למ יוד ג"מ(300  להפרשה ואורוגרפיה) ל"למ יוד ג"מ-370 ו ל"למ יוד ג"מ(300 (CT)  ניגודיות ממוחשבת טומוגרפיה•
.2 שולחןראה

למבוגרים ורידי תוך ניגודיות למתן מוצעULTRAVIST  הזרקת מינון2:  טבלה

ממוחשבת ניגודיות
טומוגרפיה

)ל"למ יוד ג"מ(370

להפרשה אורוגרפיה
)ל"למ יוד ג"מ(300

ניגודיות ממוחשבת טומוגרפיה
)ל"למ יוד ג"מ(300

ג"מ300  בערך
( גוף משקל ג"לק יוד

תקינות כליות עם מבוגרים
)פּונקצִיהָ

--להפרשה אורוגרפיה

ל"מ162 41–ל"מ50-200-ראֹׁש

גּוף

-בולוס הזרקת
-

ל"מ50-200

ל"מ100-200

ל"מ162 41–

ל"מ162 81– מהיר עירוי

)יוד גרם(60  ל"מ162)יוד גרם(60  ל"מ200)יוד גרם(30  ל"מ100מקסימלי כולל מינון

ילדים מינון2.3

:הוא הבאות ההערכות עבור שנתיים גיל מעל לילדים המומלץ המינון

:עורקי תוך•
:)ל"למ יוד ג"מ370 (קשורים ועורקים לב חדרי
.כולל כמינון ג"ק/ל"מ-4 מ תחרוג אל). ג"ק/ל"מ( ג"לק מיליליטר2  עד1  הזרקו
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:ורְִידִי תֹוך•
2  עד1  הזרקת ):ל"למ יוד ג"מ(300  להפרשה אורוגרפיה או ממוחשבת טומוגרפיה ניגודיות

.כולל כמינון ג"ק/ל"מ-3 מ תחרוג אל. ג"ק/ל"מ
) 8.4( ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[נקבעו לא אחרים נהלים או ריכוזים, מינונים של והיעילות הבטיחות יחסי

.)] 12.3( קלינית ופרמקולוגיה

וחוזקות מינון צורות3

 פירוגנים נטולת, ריח חסרת, מעט צהובה עד צבע חסרת, שקופה, סטרילית, יונית לא מימית תמיסה היאULTRAVIST  הזרקת
.אדטאט דינתרן סידן מייצב ל"מ/ג"מ-0.1 ו טרומתמין חוצץ ל"מ/ג"מ2.42  המכילה, יופרומיד של

למ יוד ג"מ240 : עוצמות בשלושה זמינהULTRAVIST  הזרקת

 ל"למ יוד ג"מ300  יופרומיד ל"מ/ג"מ498.72  מספק ל"
 מספק ל"למ יוד ג"מ370  יופרומיד ל"מ/ג"מ623.4  מספק

יופרומיד ל"מ/ג"מ768.86

נגד התוויות4

, תרדמת, מוחי דימום, עוויתות, למוות לגרום עלול בשוגג תוך-תיקלי מתן. תוך-כלי הזרקתULTRAVIST  לתת אין•
.מוחית ובצקת היפרתרמיה, רבדומיוליזה, התקפים, לב דום, חריפה כליות ספיקת אי, ארכנואידיטיס, שיתוק

 הסיכון בגלל ילדים בחולים אסורהULTRAVIST  הזרקת לפני) משלשל חומר ומתן ממושך צום, לדוגמה( הכנה התייבשות•
.חריפה כליות ספיקת לאי

זהירות ואמצעי אזהרות5

אנפילקטואידיות תגובות5.1

 כוללים הביטוייםULTRAVIST.  מתן לאחר או במהלך להתרחש עלולות קטלניות או חיים מסכנות אנפילקטואידיות תגובות
 פי( ניגוד לחומר קודמת תגובה של להיסטוריה קשור מוגבר סיכון. והלם אנגיואדמה, סימפונות עווית, גרון עווית, נשימה עצירת

 יתר רגישות או) למזון ואלרגיות השחת קדחת, הסימפונות של אסטמה, כלומר( ידועות אלרגיות והפרעות ליוד ידועה רגישות3),
.אלו הפרעות או היסטוריה עם בחולים יוד עם ניגוד בחומרי השימוש את שוקלים כאשר זהירות משנה לנקוט יש.2) פי( אחרת

 מתן לאחר דקות60  עד30  לפחות זמינים להיות צריכים אנפילקטאידיות בתגובות בטיפול שהוכשר וצוות חירום מתקני
.ULTRAVIST

ניגודיות ידי על הנגרמת בכליות חריפה פגיעה5.2

 הסיכון גורמיULTRAVIST.  של וסקולרי תוך מתן לאחר להתרחש עלולה, כליות ספיקת   אי כולל, בכליות חריפה פגיעה
 מקביל שימוש, מבוגר גיל, מתקדמת דם כלי מחלת, לב ספיקת אי, סוכרת, התייבשות, קיימת כליות ספיקת אי: כוללים

ULTRAVIST. של גדולות או/ו חוזרות מנות, פארפרוטינמיה/נפוצה מיאלומה, משתנות או נפרוטוקסיות בתרופות

 מתן ואחרי לפני לחולים נאותה לחות. כליות ליקוי עם בחוליםULTRAVIST  של הדרוש ביותר הנמוך במינון השתמש
.ULTRAVIST

קרדיווסקולריות תגובות5.3

 ספיקת אי עם בחולים מושהות או חריפות המודינמיות להפרעות לגרום ועלול הדם במחזור האוסמוטי העומס את מגביר.
 מנות ניתנים כאשר במיוחד, משולבות ולב כליות מחלות, משולבות וכבד כליות מחלות, כלייתי בתפקוד חמורה הפרעה, לב

)]. 7( תרופתיות אינטראקציות ראה[ULTRAVIST גדולות או/ו חוזרות
; מכן לאחר דקות10  ועד ההזרקה מתחילת התרחשו המוות מקרי רוב, קרדיווסקולריות מתגובות שסבלו חולים בקרב

 והלם דם לחץ יתר קריסת על בודדים דיווחים. העיקרי הבסיסי כגורם דם וכלי לב מחלות עם לב דום היה העיקרי המאפיין
.פורסמו
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 כתוצאה המוות מקרי, שפורסמו דיווחים על בהתבסס. לב ספיקת אי עם בחולים ריאות לבצקת לגרום עלולULTRAVIST  מתן
 מחלה עם בחולים צפה). אחוז(0.01  חולים10,000  מתוך-1 ל) אחוז(0.00066  למיליון6.6  בין נעים יוד עם ניגוד חומרי ממתן

ULTRAVIST. מתן לאחר שעות מספר במשך קיימת קרדיווסקולרית

טרומבואמבוליים סיבוכים5.4

 כולל איברים ואי-ספיקת תרומבואמבוליזם, איסכמיה, ומרוחקים מקומיים לאיברים לנזק קשורה להיות עשויה אנגיוגרפיה•
אלו מסיבות. הכבד-כליתי בתפקוד הפרעות, סינוס עצירת, הלב שריר אוטם, חזה כאבי, הברכיים מקלעת שיתוק, מוחי שבץ

 במערכות שימוש, וצנתר מנחה חוט של למניפולציה רבה לב תשומת לרבות, מדוקדקות אנגיוגרפיות טכניקות מומלצות,
. ההליך משך ומזעור בהפארין מלח מי בתמיסות צנתר של תכופה שטיפה, כיווניים תלת עצירה ברזי או/ו סעפת

 מכך וכתוצאה הדם כלי בדופן ניקוב או פגיעה או פלאקים עקירת של האפשרות את שקול, אנגיוגרפיות בפרוצדורות
. ניגוד חומר והזרקת בצנתר מניפולציות במהלך הכלילי העורק של דיסקציה, הדקירה במקום דימום, פסאודונאוריזמות

 זריקות מוצעות. התגובות על להשפיע יכולים ההזרקה ומהירות המינון, הניגוד חומר של הפיזיקליות-כימיות התכונות
 בכוח צורך יש. המשלים מערכת של והפעלה מוגברת פקקת התרחשה כן כמו. הצנתר של נכון מיקום להבטיח כדי בדיקה
 חיוניים וסימנים אלקטרוקרדיוגרמות אחר עקוב. הלב והפיכת מיידית להחייאה מתאימים ומתקנים וציוד, מיוחד אדם

.ההליך לאורך

 או ורידים פקקת, מקומי זיהום, חמורה איסכמית מחלה, פלביטיס, לפקקת חשד עם בחולים ווגרפיה ביצוע בעת להיזהר יש•
.לחלוטין חסומה ורידים מערכת

.יוד עם ניגוד חומרי המכילים מזרקים עם במגע נשאר הדם כאשר להתרחש עלולה קרישה•

 פרמקולוגיה ראה[ותסחיף פקקת לגרימת הסיכון בגלל הומוציסטינוריה עם בחולים האפשר במידת מאנגיוגרפיה הימנעו•
.)] 12.2( קלינית

חרמש תאי מחלת או פיאוכרומוציטומה, התריס בלוטת פעילות יתר עם בחולים תגובות5.5

 ניגוד בחומרי תוך-וסקולרי שימוש לאחר התרחשה התריס בלוטת סערת.התריס בלוטת פעילות יתר עם בחולים התריס בלוטת סערת
 לפני כאלה בחולים הסיכון את הערך. אוטונומי באופן הפועלת התריס בלוטת עם או, התריס בלוטת פעילות יתר עם בחולים יוד עם

.יוד עם ניגוד חומר בכל השימוש

 עם בחולים רבה בזהירות יוד עם ניגוד חומרי לתת יש.פיאוכרומוציטומה עם בחולים דם לחץ יתר משברים
pheochromocytomaוהיו, ההליך לאורך הדם לחץ את העריכו. הדרושה המינימלית הניגודיות כמות את הזרקו. חשוד או ידוע 

.דם לחץ יתר במשבר לטיפול אמצעים זמינים
.דם כלי תוך ניתנים הם כאשר חרמש תאי למחלת הומוזיגוטים אנשים אצל מגל לקדם עשויים ניגוד חומרי.חרמש תאי מחלת

אקסטרוויזציה5.6

 או עורקים מחלת עם בחולים במיוחד, תאים תסמונת או/ו רקמות לנמק לגרום עלולהULTRAVIST  הזרקת של אקסטרוואזציה
.חמורה ורידים

לקרינה מוגברת חשיפה5.7

 הערכה לאחר ניגודיות בחומר השתמש. לקרינה מוגברת ולחשיפה לסיכון קשורה ניגודיות בהגברת להשתמש ההחלטה
 המוגבר הקרינה במינון התחשבות תוך, ניגודיות ללאCT  ממצאי ותוצאות, אחרים קליניים רדיולוגים נתונים של מדוקדקת
.אחרים ובסיכונים

תמונה לפרשנות הפרעה5.8

. ניגודיות ללאCT  בסריקות שנראו נגעים כמה לטשטש עשויULTRAVIST  בזריקת השימוש, יוד עם אחרים ניגוד חומרי כמו
 התחתון הוורמיס של האטימות. לרדת עשויה הטיפול לאחר גידולים של ההגברה. להתגבר פחות נוטים מסויידים נגעים

 יותר טוב חזותיים להיות עשויים לאחרונה שהופיעו מוחיים אוטמים. שגויה חיובית לאבחנה הביאה ניגוד חומר מתן בעקבות
.הניגוד חומר ידי על מוסתרים להיות עשויים יותר ישנים אוטמים, זאת עם. הניגודיות שיפור עם

 ניגוד והצטברות המוח מחסום לשיבוש נקשרו יוד עם ניגוד חומרי, כליות ספיקת ואי תקינים דם-מוח מחסומי עם בחולים
.הדם-מוח מחסום לשיבוש חשד קיים או ידוע שבהם בחולים גם מתרחשת במוח ניגודים של הצטברות. במוח
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חמורות עוריות לוואי תופעות5.9

 תגובות. וסקולרי תוך ניגוד חומר מתן לאחר שבועות מספר עד משעה להתפתח עשויות(SCAR)  חמורות עוריות לוואי תגובות
 ותגובה(AGEP)  חריפה אקסנטמטי פוסטולוזיסTEN) ,(SJS/ רעילה אפידרמיסית ונקרוליזה ונסון'סטיבנס-ג תסמונת כוללות אלו

 מתן עם לרדת עשוי ההופעה וזמן לעלות עלולה התגובה חומרת(DRESS).  מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליה עם לתרופה
 ממתן הימנע. חמורות עוריות לוואי תופעות להפחית או למנוע שלא עשויות מניעתיות תרופות; ניגוד חומר של חוזר

ULTRAVISTל חמורה עורית תגובה של היסטוריה עם לחולים - ULTRAVIST.6לוואי תופעות

 ידי על הנגרמת חריפה בכליות פגיעה, אנפילקטואידי הלם הןULTRAVIST  המקבלים בחולים ביותר החשובות הלוואי תגובות
, הלב שריר אוטם, הלב שריר איסכמיה, לב דום, קצב הפרעות, פרכוסים, מוחית בצקת, מוחי שבץ, מוחי אוטם, תרדמת, ניגוד
.ושאיפה נשימה ספיקת אי, ריאות בצקת, נשימה קוצר, הלם, דם לחץ תת. לב ספיקת אי, לבבי כשל, לב ספיקת אי

קליניים בניסויים ניסיון6.1

 ניתנים לא תרופה של הקליניים בניסויים שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
בפועל שנצפו השיעורים את מנבאים או משקפים שלא וייתכן, אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים ישירות להשוואה

.
. חולים-1142 ל ניתנהULTRAVIST  הזרקת שבהם מבוקרים קליניים ניסויים על מבוססת התגובות שכיחות של הבאה הטבלה
.לייחוס קשר ללא המדווחות השליליות התגובות כל את כולל זה רישום
 בקבוצת-1% מ הגבוהים שיעורים עבור התרחשות של יורד ובסדר מערכת איברי מחלקת לפי רשומות הלוואי תגובות

:ULTRAVIST3 שולחןראה.
ULTRAVIST שקיבלו מהחולים1% >  אצל שדווחו שליליות תגובות3:  טבלה

קליניים בניסויים הזרקה

ULTRAVIST הזרקת
מערכת איברי כיתת

( N=1142%)שלילית תגובה

(4)46ראֹׁש ּכאְבֵ
העצבים במערכת הפרעות

(1.3)15דיסגאוזיה
(1.1)12תקינה לא ראייהעיניים הפרעות
(1.6)18בחזה כאבלב הפרעות
(2.6)30דם כלי הרחבתדם כלי הפרעות

(3.7)42בחילה
העיכול במערכת הפרעות

(1.9)22הקֲָאָה
(1.9)22גב כאבחיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות
(1.8)21שתן במתן דחיפותובשתן בכליות הפרעות

עירוי ומקום הזרקה מקום
,דימום( תגובות
,בצקת, כאב, המטומה

)פריחה, אריתמה

41(3.7)
הניהול באתר ומצבים כלליות הפרעות

(1.4)13ּכאְבֵ

Injection  למתן במקביל, הקליניים הניסויים במהלך מטופלים(24%) 1142  מתוך-273 ב נרשמו יותר או אחת לוואי תופעות
ULTRAVISTהזרקת). שעות(24-72  המחקר של המעקב תקופת של המוגדר במהלך או  ULTRAVISTקרובות לעתים קשורה 

.כאב או/ו חום של לתחושות
 בניסוייםULTRAVIST.  הזרקת כולל, יוד המכילים ניגוד חומרי מתן עם נקשרו וקטלניות חיים מסכנות, חמורות תגובות
-10/1142 ל, כן כמו. התרופה מתן לאחר יותר מאוחר או ימים5  מתוULTRAVIST  הזרקת שקיבלו חולים7/1142  קליניים
.חמורות לוואי תופעות היוULTRAVIST  הזרקת שקיבלו חולים

 חסימה:לב הפרעות ULTRAVIST: הזרקת שקיבלו מהנבדקים ≤-1% ב נצפו הבאות הלוואי תופעות
חדרית חוץ-סיסטולה, ברדיקרדיה), שלם( אטריקולרית

 הפרעה, דיספפסיה, בפה יובש, שלשולים, עצירות, עליונים בטן כאבי, בטן כאבי, בבטן נוחות אי:העיכול במערכת הפרעות
הטבעת בפי טנסמוס, בבטן נוחות אי, מוגבר ריור, העיכול מערכת כאבי, העיכול במערכת
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, יתר הזעת, חום הרגשת, הרחקה, מוגזם צמא, צמרמורות, בחזה נוחות אי, אסתניה:הניהול באתר ומצבים כלליות הפרעות
פירקסיה, היקפית בצקת, חולשה

בפנים בצקת, אסטמה:החיסון במערכת הפרעות

לבנים דם תאי בספירת עלייה, בהמוגלובין עלייה, בדם באוריאה עלייה, בדם דהידרוגנאז בלקטט עלייה:חקירות

בגפיים כאבים, צוואר כאבי, מיאסטניה, ושלד שרירים כאבי, ארתרלגיה:חיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות

נוירופתיה, קואורדינציה חוסר, היפסטזיה, היפרטוניה, סחרחורת, פרכוס, בלבול, תסיסה:העצבים במערכת הפרעות
הראייה בשדה פגם, פרסתזיה, רעד, דיבור הפרעת, נמנום,

חרֲדָהָ:פסיכיאטריות הפרעות

שתן אצירת, כליות כאבי, דיסוריה:ובשתן בכליות הפרעות

, בלוע בצקת, היפוקסיה, נשימה קוצר, מוגבר שיעול, נשימה דום:והמדיאסטינלי החזה בית, הנשימה בדרכי הפרעות
גרון כאב, הנשימה בדרכי הפרעה, ריאתי דם לחץ יתר, פלאורלי תפליט, הלוע דלקת

אורטיקריה, פריחה, גרד, אריתמה:עוריות תת ורקמות עור הפרעות

, סינקופה, היקפיים הדם בכלי הפרעה, דם לחץ יתר, דם לחץ יתר, הסמקה, הכליליים בעורקים פקקת:דם כלי הפרעות
הדם כלי של אנומליה

שיווק לאחר ניסיון6.2

 מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיווןULTRAVIST.  הזרקת אישור לאחר השימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות
.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה

:כוללותULTRAVIST  בזריקת השימוש עם אחרים ובניסויים זר שיווק אחר במעקב שדווחו לוואי תגובות

 אנגינה, הלב שריר אוטם, לב ספיקת אי, לב דפיקות, טכיקרדיה, פרוזדורים פרפור, חדרים פרפור, לב דום:לב הפרעות
פקטוריס

טינטון, ורטיגו:ובמבוך באוזן הפרעות

 תפקוד בדיקות; התריס בלוטת של פעילות תת, התריס בלוטת משבר, התריס בלוטת של יתר פעילות:אנדוקריניות הפרעות
 רחוקות לעתים דווחו התריס בלוטת של חולף דיכוי או התריס בלוטת של פעילות תת על המעידות התריס בלוטת של

.התריס בלוטת פעילות בתת טופלו מהחולים חלק. תינוקות כולל, וילדים מבוגרים לחולים יוד ניגוד מתן לאחר

העיכול במערכת הפרעות דמעות הפרעת, מידריאזיס:עיניים הפרעות

הרוק בלוטות של נפיחות, דיספאגיה:

, אנפילקטואיד הלם, נשימה עצירת), קטלניים מקרים כולל( אנפילקטואידית תגובה:החיסון במערכת הפרעות
יתר רגישות, סימפונות עווית, גרון עווית, גרון בצקת, אנגיואדמה

אקסטרוואזציה של במקרה קומפרטמנט תסמונת:חיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות

 חוסר, תרדמת, אפזיה, המוח בקליפת חולף עיוורון, פארזיס, שיתוק, מוחי אוטם/איסכמיה:העצבים במערכת הפרעות
גרביס מיאסטניה בתסמיני החמרה, היפוטוניה, אמנזיה, הכרה

המטוריה, כליות ספיקת אי:ובשתן בכליות הפרעות

אסטמה, חריפה נשימתית מצוקה תסמונת, ריאות בצקת:והמדיאסטינלי החזה בית, הנשימה בדרכי הפרעות

) העור צבע ושינוי אורטיקריה, גרד, אריתמה, פריחה למשל( קלות בין נעות התגובות:עוריות תת ורקמות עור הפרעות
(AGEP)  חריפה אקסנטמטי פוסטולוזיסTEN) ,(SJS/ רעילה אפידרמיס ונקרוליזה ונסון'סטיבנס-ג תסמונת למשל[ לחמורות
)].שמלה( מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליה עם לתרופה ותגובה
vasospasm:דם כלי הפרעות
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ילדים רפואת6.3

 לוואי תגובות. מבוגרים בחולים שדווחו לאלו כלל בדרך דומים ילדים בחולים הלוואי תגובות של והחומרה האיכות, הכללי האופי
( במפרקים הפרעה, מיגרנה, אנגיואדמה, אפיסטקסיס:הן אחר מידע או זר שיווק ממעקב כתוצאה ילדים בחולים שדווחו נוספות
, ורטיגו, קבועות התפרצויות, היפוקסיה, הלחמית דלקת), ברירית נפיחות( הרירי בקרום הפרעה, שרירים התכווצויות), תפליט
.)] 8.4( ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[ מוחית ובצקת אינסיפידוס סוכרת

תרופות בין אינטראקציות7

תרופתיות בין אינטראקציות7.1

 לקטית לחמצת הסיכון את מגבירULTRAVIST  כי נראה. לקטית לחמצת לגרום יכולים ביגואנידים, כליות ליקוי עם בחולים
.)] 5.2( זהירות ואמצעי אזהרות ראה[הכליות בתפקוד מהחמרה כתוצאה אולי, ביגואניד ידי על הנגרמת

. אלרגיות בתגובות לטיפול המשמשים אפינפרין של הרגילים למינונים להגיב שלא עשויים בטא בחוסמי המטופלים מטופלים
.בטא חוסמי הנוטלים לחולים יוד עם ניגוד חומרי מתן בעת זהירות משנה לנקוט יש, יתר רגישות לתגובות הסיכון בגלל

 כוללות אלו תגובות. יוד עם ניגוד חומר מתן לאחר מושהות יתר רגישות תגובות של מוגברת לשכיחות קשורים אינטרלוקינים
.ואוליגוריה בצקת, דם לחץ יתר, שלשולים, פריחה, גרד, הקאות, בחילות, צמרמורות, חום

 תוך ניגוד חומרי ואחריו כולציסטוגרפי חומרפה בעלשקיבלו הכבד בתפקוד הפרעה עם חולים בכמה דווחה כלייתית רעילות
.כולציסטוגרפי ניגוד חומר לאחרונה שקיבלו בחולים וסקולרי תוך ניגוד חומר כל מתן לדחות יש לכן. וסקולריים

.)] 16( וטיפול אחסון/אספקה כיצד ראה[ULTRAVIST הזרקת עם אחרות תרופות לערבב אין
 לתרופות מעבדה בדיקות בין אינטראקציות7.2

:התריס בלוטת תפקוד בדיקות

 תפקוד את במדויק ישקפו לא, יוד בהערכת התלויים, רדיואקטיבי ויוד לחלבונים הקשורים יוד ספיגת מחקרי של התוצאות
 תלויות שאינן התריס בלוטת תפקוד בדיקות, זאת עם. יוד עם ניגוד חומרי מתן לאחר לפחות ימים16  במשך התריס בלוטת

.מושפעים אינם מבחני) T)4 חופשי או כולל ותירוקסין שרף ספיגתT3, למשל, יוד בהערכות

:משלימים ומערכת פיברינוליזה, קרישה פרמטרי של מעבדה בדיקת
 משלים והפעלת פיברינוליזה, קרישה. הניתן המינון עם גדלו המבחניםּבמַבַחנֵהָב קרישה גורמי על יופרומיד של ההשפעה
 זמן, תרומבין של קואגולאז זמן, תרומבין זמן: הבאים במבחנים בציטרציה סטנדרטית אנושית פלזמה עם הוערכו

 עיכובXIIa.  פקטור ופעילות-2 אלפא אנטי-פלסמין, תרומבין, פלסמינוגן, חלקי תרומבפלסטין זמן, סידן טרומבופלסטין
 יוד ג"מ10  של יופרומיד בריכוז שניות-20 מכ עלה התרומבין זמן. זמינים אינם הפיכות על נתונים. מוחלט כמעט היה תרומבין

.ל"למ יוד ג"מ70  של יופרומיד בריכוז שניות-100 ל עד, ל"למ

 עלייה. ל"למ יוד ג"מ70  של יופרומיד בריכוז שניות-100 לכ עד, ל"למ יוד ג"מ10  של יופרומיד בריכוז שניות-50 מכ עלה-PTT ה
-23 ל-13.5 מ עלה הקרישה זמן. טרומבופלסטין סידן בזמן נצפו פחותות השפעות. תרומבין של הקואגולאז בזמן נצפתה דומה
 של בטווח-20% בכ ירדוHageman  גורם של המפוצלים המוצרים. ל"למ יוד ג"מ70  של ביותר הגבוה היופרומיד בריכוז שניות

 החלופי המסלול. פיברינוליזה של להפעלה עדות הייתה לא. יחסית יציב היה הפלסמינוגן. יופרומיד של ל"למ יוד ג"מ70  עד10
.נחקר לא הללו ההשפעות משך. מינון תלוי באופן גדלהB  פקטור של המרה. הופעל המשלים

 להדגים היה ניתן לא. ופיברינוליזה קרישה על קלה השפעה הייתה שליופרומיד הראו אנושי דם עם מחקריםּבמַבַחנֵהָ
.המשלים החלופי המסלול את גם להפעיל ניתןXIIa.  פקטור של היווצרות
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ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

הריון8.1

'ב הריון קטגוריית
 לאדם המומלץ המרבי מהמינון2.2  פי( ג"לק יוד גרם3.7  עד של במינונים וארנבות בחולדות יופרומיד עם שבוצעו רבייה מחקרי
 לפגיעה עדות גילה לא) הפנים שטח להערכות הנתונים של נורמליזציה לאחר האנושי מהמינון בערך0.7  פי או, ג"ק50  במשקל
 נערכו לא. אימהית לרעילות כמשני נחשב זה אך, ג"לק יוד גרם3.7  שקיבלו בארנבות נצפתה עובריות תוותיות. בעובר ישירה

 יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי מכיוון. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים
.ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך זו בתרופה להשתמש

מניקות אמהות8.3

. אם בחלב שינוי ללא מופרשים רבים להזרקה ניגוד חומרי, זאת עם. אם בחלב מופרשתULTRAVIST  הזרקת אם ידוע לא
 ניגוד חומרי נותנים כאשר זהירות משנה לנקוט יש, יונקים תינוקות אצל מתרחשות חמורות לוואי שתופעות הוכח שלא למרות
.ההנקה של זמנית הפסקה לשקול ויש, אפשריות לוואי תופעות בגלל מניקות לנשים וסקולריים תוך

בילדים שימוש8.4

ULTRAVIST  בזריקת השימוש. שנתיים גיל מעל ילדים באוכלוסיית הוכחוULTRAVIST  הזרקת של והיעילות הבטיחות
 נוספים בטיחות ונתוני במבוגריםULTRAVIST  הזרקת של היטב ומבוקרים נאותים ממחקרים בראיות נתמך אלו גיל בקבוצות
 ילדים-86 ו מתבגרים57 ), שנים(2-12  ילדים131  היו, מתוכם. ילדים מטופלים274  בסך אחרים ובדיווחים בספרות שהתקבלו
93  קווקזי: הייתה הגזעית ההתפלגות. מגדר על דווח לא שבהם-32 ו גברים94 , נשים148  היו. אחרים או מדווחים לא בגילאים

 תוך-עורקית כלילית באנגיוגרפיה הוערכו אלו חולים(63.5%). 174  ידוע ולא(2.2%), 6  אסיה(0.4%), 1  שחור(33.9%),
,(n=60)ורידית תוך ממוחשבת טומוגרפיה  (CT) ,(n=87)הפרשה אורוגרפיה  (n=99)אחרות פרוצדורות-28 ו.

מ370  של ריכוז. הפרשה אורוגרפיה או ורידי תוך ניגודיותCT  עבור ל"למ יוד ג"מ300  של ריכוז הופעל, בילדים אלו בחולים
 החולים רוב. הראשיים והעורקים הלב חללי של הרדיוגרפית בהערכה לבבי ותוך עורקי תוך למתן הופעל ל"למ יוד ג"

.ג"ק/ל"מ1-2  של ראשוניים נפחים קיבלו בילדים

 הקשר. שונים הזרקה ושיעורי ריכוזים, הזרקה נפחי נחקרו שלא מכיוון נקבעו לאULTRAVIST  הזרקת של אופטימליים מינונים
 לא כליות תפקוד בסיס על מינון בהתאמת הפוטנציאלי הצורך. נקבע לא היעד הדם כלי מיטת לגודל ביחס ההזרקה נפח של
.נקבעו לא הפרמקוקינטיים הפרמטרים, הילדים באוכלוסיית. הוכח לא בשל

, אסתמה עם מטופלים כוללים כלשהו ניגוד חומר מתן ואחרי במהלך שלילית תגובה לחוות יותר גבוה בסיכון ילדים מטופלים
dL. . /ג"מ-1.5 מ גבוה בסרום קריאטינין או לב ספיקת אי, ואציאנוטיות ציאנוטיות לב מחלות, אלרגנים או/ו לתרופות רגישות
 בבחירת היזהר. הוכח לא קטנים ילדים בחולים ריכוז או נפח לפי המינון של והקשר, קטנות דם כלי במיטות ההזרקה שיעורי
.המינון

.הוכחו לא שנתיים לגיל מתחת ילדים בחולים ויעילות בטיחות
גריאטרי שימוש8.5

 התואמים במינוניםULTRAVIST  הזרקת שקיבלו, הכליות בתפקוד משמעותית פגיעה ללא, וקשישים העמידה בגיל לחולים
/ל"מ81-125  בין היה והכליתי הכולל הפינוי ממוצע. ליטר30-40  בין שנעו יציב במצב ממוצעים פיזור נפחי היו, יוד גרם9-30
 של החיים מחצית זמן. הצעירים המתנדבים אצל שנמצאו לערכים דומים והיו, אלו בחולים בהתאמה דקה/ל"מ-70-115 ו דקה
 של החיים ומחצית, שעות2.3  היה העיקרי החיסול שלב של החיים מחצית, שעה0.1  היה זו חולים באוכלוסיית ההפצה שלב
 אצל שנצפתה לזו דומות היו(2%)  הצואה והפרשת) מהמינון(97%  השתן הפרשת. שעות40  היה הסופי האלימינציה שלב

 משמעותית אינה העיכול מערכת או/ו מרה הפרשת, הכלייתית לדרך שבהשוואה כך על שמצביע מה, צעירים בריאים מתנדבים
.יופרומיד עבור
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כליות ליקוי8.6

 של יותר איטית כלייתית הפרשה עקב להתעכב עלולה יופרומיד ידי על והאגנים הגביעים אטימות, כליות ליקוי עם בחולים
.יופרומיד

 באופן ירד יופרומיד של הכולל הפינוי(n=3).  וחמור(n=6)  בינוני(n=2),  קל כליות ליקוי עם בחולים פרמקוקינטי מחקר נערך
 ליקוי עם בחולים6  ופי מתון כליות ליקוי עם בחולים2  פי בערך עלה בפלזמה-AUC ה. קריאטינין בפינוי הבסיסית לירידה יחסי
 תפקוד עם נבדקים עבור שעות-2.2 מ עלה הסופני החיים מחצית זמן. תקין כליות תפקוד עם לנבדקים בהשוואה חמור כליות
 הפגיעה ממידת הושפע לא בפלזמה יופרומיד של השיא ריכוז. חמור כליות ליקוי עם בחולים שעות-11.6 ל תקין כליות

 ראה[הכליות בתפקוד הפרעה עם בחוליםULTRAVIST  של הדרוש ביותר הנמוך במינון ולהשתמש להיזהר יש. הכלייתית
.)] 5.2( זהירות ואמצעי אזהרות

יתר מינון10

 במינון הטיפול. הדם וכלי והלב הריאות מערכת על בעיקר ומשפיעות חיים מסכנות הן יתר מינון של השליליות ההשפעות
.מיידי סימפטומטי טיפול והקמת, החיוניים התפקודים בכל לתמיכה מכוון יתר

.דיאליזה לבצע ניתן ולכן בסרום לחלבון או לפלזמה זניח באופן נקשרתULTRAVIST  הזרקת

תיאור11

הוא יופרומיד של הכימי השם. וסקולרי תוך למתן במים מסיס יוני לא רנטגן ניגוד חומר היא )ULTRAVIST )iopromide הזרקת
N,N'-משקל לאיופרומיד. בנזןדיקארבוקסמיד-1,3 מתיל-נ]-אמינו)מתוקסיאצטיל[(-5-טרייודו)-2,4,6-דיהידרוקסיפרופיל(2,3-ביס 

48.12%). יוד תכולת(791.12  של מולקולרי
:הבאה המבנית הנוסחה את יש לאיופרומיד

, ריח חסרת, מעט צהובה עד צבע חסרת, שקופה, יונית לא סטרילית יופרומיד של מימית תמיסה היאULTRAVIST  הזרקת
.אדטאט דינתרן סידן מייצב ל"מ/ג"מ-0.1 ו טרומתמין חוצץ ל"מ/ג"מ2.42  המכילה, פירוגנים נטולת
למ יוד ג"מ240 : עוצמות בשלושה זמינהULTRAVIST  הזרקת

 ל"למ יוד ג"מ300  יופרומיד ל"מ/ג"מ498.72  מספק ל"
 מספק ל"למ יוד ג"מ370  יופרומיד ל"מ/ג"מ623.4  מספק

יופרומיד ל"מ/ג"מ768.86

 להזרקת-pH. ה התאמת לצורך הידרוכלורית חומצה או הידרוקסיד נתרן להוסיף ניתןULTRAVIST,  הזרקת ייצור במהלך
ULTRAVISTיש  pHמשמרים חומרים מכיל ואינו חיטוי ידי על מעוקרת, צלזיוס מעלות2 ± -25 ב(6.5-8) 7.4  של.
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:הבאות הפיזיקוכימיות התכונות את יש הזמינים) ל"למ יוד ג"מ( היוד לריכוזי
ULTRAVIST

זריקה
ULTRAVIST

זריקה
ULTRAVIST

זריקה
יוד ג"מ240

ל"למ
יוד ג"מ300

ל"למ
יוד ג"מ370

ל"למ תכונה

37°C483607774@ ) מיםkg)* mOsmol/אוסמולאליות
368428496צלזיוס מעלות37 @)ליטר/מומוסמול*(אוסמולריות
צלזיוס מעלות20 @(cP) צמיגות

צלזיוס מעלות37 @

4.9
2.8

9.2
4.9

22
10

צלזיוס מעלותmL)(g@ 20/ צפיפות

צלזיוס מעלות37 @

1.262
1.255

1.330
1.322

1.409
1.399

.הנמדדים האוסמולים מהריכוזים חושבה האוסמולריות. אדים לחץ אוסמומטריית ידי על נמדדה אוסמולאליות*

1.7  פי של אוסמולאליות יש ל"למ יוד ג"מ-370 ו ל"למ יוד ג"מ300 , ל"למ יוד ג"מULTRAVIST 240  הזרקת של לתמיסות
).מיםkg mOsmol/(285  פלזמה של מזה בערך2.7  עד

קלינית פרמקולוגיה12

פעולה מנגנון12.1

Iopromide דם כלי תוך למתן יוד תלת, במים מסיס, יוני לא רנטגן ניגוד חומר הוא.
 הדמיה ומאפשרת, הניגוד חומר של הזרימה בנתיב דם כלי אותם את אטומה יופרומיד של תוך-וסקולרית הזרקה

.משמעותי דם דילול להופעת עד הפנימיים המבנים של רדיוגרפית
פרמקודינמיקה12.2

 בפלזמה יוד של שיא רמות; הניתן במינון היוד לתכולת ישירות קשורה הניגודיות הגברת מידתULTRAVIST,  מתן לאחר
 ידי על זאת להסביר ניתן. דקות10  עד5  תוך במהירות יורדות בפלזמה היוד רמות. לווריד מהירה הזרקה לאחר מיד מתרחשות

.והחוץ-וסקולריים הוסקולריים הנוזלים בתאי הדילול

 השיפור, לפיכך). שניות120  עד שניות(15  בולוס הזרקת לאחר מיד ביותר הגדול נראה הניגודיות שיפור: וסקולרית תוך ניגודיות
 לאחר שניות90  עד30  תוך המבוצעות שניות שלוש עד שתיים של רצופות סריקות של סדרה ידי על להתגלות עשוי ביותר הגדול

).דינמית ממוחשבת טומוגרפית הדמיה כלומר( ההזרקה
 של אטימות. לווריד מהירה הזרקה לאחר שניות30-60  תוך הכלייתית בפרנכימה להופיע עשויהULTRAVIST  הזרקת

5-15  תוך מתרחשת אופטימלית ניגודיות כאשר, דקות1-3  תוך מתגלה תקין כליות תפקוד עם בחולים והאגנים הגביעים
.דקות
 מכלי במהירות מתפזרים יוד עם ניגוד חומרי, הגוף של-CT ל בניגוד. ובגוף במוח שונים הביצועים ממאפייני חלק-CT, ל בניגוד
, הדם לזרימת קשורה רנטגן לקרני הרקמה בצפיפות העלייה, יוד עם ניגוד חומרי מתן בעקבות. החוץ-וסקולרי החלל לתוך הדם

 בדיפוזיה יחסיים הבדלים מכל כן אם נובע הניגודיות שיפור. שונות ביניים רקמות ידי על הניגוד חומר ולמיצוי הניגוד חומר לריכוז
.סמוכות רקמות בין חוץ-וסקולרית

 ההגברה. התוך-וסקולרי בחלל יוד עם ניגוד חומר של מנוכחות כלל בדרך נובע הניגוד, שלם דם-מוח מחסום עם הרגיל במוח
.במחזור הדם מאגר של היוד בתכולת תלויה, ומפרצת ורידים עורקים מומים כגון, הדם בכלי נגעים של הרדיוגרפית

 הניגודיות להגברת עד הזמן. הבין-סטילית המוח רקמת בתוך מצטבר ניגוד חומר, הדם-מוח במחסום שבירה עם ברקמות
 זה עיכוב. ורידי תוך בולוס מתן לאחר אחת שעה ועד בדם יוד של שיא לרמות מגיעים שבו מהזמן להשתנות יכול המקסימלית

 למאגר ומחוץ הנגע בתוך יוד המכיל תווך של בהצטברות בחלקה לפחות תלויה הרדיוגרפית הניגודיות שהגברת כך על מצביע
.ברור אינו מתרחש זה שבאמצעותו המנגנון. הדם

)]. 7.2( תרופתיות אינטראקציות ראה[משלים ומערכת פיברינוליזה, קרישה פרמטרי על למידע
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פרמקוקינטיקה12.3

הפצה

 מחצית זמן עם ראשוני הפצה שלב מראה בפלזמה יופרומיד ריכוז זמן פרופיל, בריאים צעירים למתנדבים ורידי תוך מתן לאחר
6.2  של חיים מחצית זמן עם סופני אלימינציה ושלב; שעתיים של חיים מחצית זמן עם ראשי חיסול שלב; שעה0.24  של חיים
 של פלזמה חלבון קשירת. החוץ-תאי לחלל התפלגות על המצביע דבר, ליטר-16 כ הוא יציב במצב הכולל ההפצה נפח. שעות

1%. היא יופרומיד
 חילוף .)] 5.8( זהירות ואמצעי אזהרות ראה[הדם-מוח מחסום את לחצות עשויים יוד עם ניגוד חומרי

חומרים

 חילוף עובר אינו יופרומיד
חיסול .חומרים

. בצואה מוחזר מהמינון2%  רק. צעירים בריאים בנבדקים מהמינון97%  מייצגות בשתן שינוי ללא המופרשות הכמויות
, הכלייתי למסלול שבהשוואה כך על מצביע זה ממצא. ובקשישים העמידה בגיל בחולים נצפות ובצואה בשתן דומות התאוששות

; מסולק מהמינון3%  רק יותר האיטי הסופני השלב במהלך. יופרומיד עבור חשובה אינה העיכול מערכת או/ו המרה הפרשת
 הפינוי בין היחס. העיקרי הביטול בשלב מתרחש ביותר הגדול החלק כאשר, יותר המוקדמים בשלבים נפטר מהמינון97%

 תיתכן. גלומרולרי סינון ידי על בעיקר מופרש שאיופרומיד כך על שמצביע מה0.82,  הוא קריאטינין לפינוי יופרומיד של הכלייתי
 למינון פרופורציונלית היא, יוד גרם80  עד של ורידיים תוך במינונים יופרומיד של פרמקוקינטיקה. נוספת צינורית חוזרת ספיגה
.ראשון ומסדר

 אוכלוסיות .בהתאמה, דקה/ל"מ-104 ו דקה/ל"מ107  הוא והכליתי הכולל הפינוי ממוצע
ספציפיות

.)] 8.6( ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[כליות ליקוי עם חולים-11 ב נערך פרמקוקינטי מחקר

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

. פוריות על השפעות או מסרטן פוטנציאל להעריך כדי יופרומיד עם בוצעו לא חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים
Iopromideסטיות של אנושיים לימפוציטים ניתוחּבמַבַחנֵהָא, איימס בדיקת כולל מחקרים בסדרת גנוטקסי היה לא 
.בעכבר דומיננטי קטלני מבחןan- vivoinוב, עכבר מיקרו-גרעין בדיקתvivoin א, כרומוזומליות

קליניים מחקרים14

-360 ו-59, ל18  הגילאים בין היו מטופלים347 18,  לגיל מתחת היה אחד מטופל; חולים-708 ל ניתנהULTRAVIST  הזרקת
 היו(63%) 446 , החולים708  מתוך17-88).  טווח( שנים56.6  היה הממוצע הגיל; ממנו יותר או60  לגיל שווים היו מטופלים

(5.1%), 36  היספנים(13.4%), 95  שחורים(65.4%), 463  קווקזים: הייתה הגזעית התפלגות. נשים היו(37%) -262 ו גברים
 צילומי איכות של גלובלית הערכה על התבססה היעילות הערכת(14.5%).  ידועים לא או אחרים-103 ו(1.6%) 11  אסייתים
 פרוצדורות(5)  חמישה. אבחנה לבצע היכולת ועל, תמונה ללא או גרועה, טובה, מצוינת כתמונה הדמיה דירוג ידי על הרנטגן

 ג"מ240 , ל"למ יוד ג"מ300 , ל"למ יוד ג"מ(370  ריכוזים4  מתוך1  עם נחקרו תוך-ורידיות פרוצדורות(3)  ושלושה עורקיות תוך
).ל"למ יוד ג"מ-150 ו ל"למ יוד

-80 ב ל"למ יוד ג"מ300  הזרקתULTRAVIST  של סמיות כפול, אקראיים קליניים מחקרים בשני הוערכה מוחית ארטריוגרפיה
 של שונות הפרעות עקב המרכזית העצבים מערכת במחלות המתרחשים חדירות או/ו מוחי דם כלי חילוף כמו מצבים עם חולים
 אבחנה בוצעהULTRAVIST;  הזרקת עם מהמטופלים-99% ב מצוינים או טובים היו ההדמיה דירוגי. המרכזית העצבים מערכת

.אחרות אבחון בשיטות הרדיולוגי לממצא אישור הושג לא. החולים ברוב רדיולוגית

 לא, סמויר לא אחד קליני וניסוי סמיות כפול, אקראיים קליניים ניסויים בשני הוערכה שמאל חדר/כלילית ארטריוגרפיה
 סיבות עקב השתנה כלילי עורקי חילוף כמו מצבים עם חולים-106 ב ל"למ יוד ג"מULTRAVIST 370  הזרקת של אקראי

השתנו כגון תנאים ובמטופלים מטבוליות
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 ברוב בוצעה רדיולוגית אבחנה. מהמטופלים יותר או-99% ב מצוינים או טובים היו ההדמיה דירוגי. הלב חדרי תפקוד
.אחרות אבחון בשיטות הרדיולוגי לממצא אישור הושג לא. המטופלים

 מצבים עם מטופלים-78 ב כפול-סמיות, אקראיים קליניים ניסויים בשני הוערכה הקרביים של אנגיוגרפיה/אאורטוגרפיה
 ברוב מצוינים או טובים היו ההדמיה דירוגי. הקרביים הדם בכלי הפרעות או/ו העורקים באבי הדם בזרימת שינוי כמו

 רדיולוגיים לממצאים אישור הושג לאULTRAVIST.  הזרקת עם מהמטופלים-99% ב בוצעה רדיולוגית אבחנה; המטופלים
.כלייתית ארטריוגרפיה של הסיכונים את לנתח היה ניתן לא. אחרות אבחון בשיטות

 טובים היו ההדמיה דירוגי. דם כלי הפרעות עם מטופלים-95 ב ל"למ יוד ג"מ300  הזרקתCT  אחרות אבחון בשיטות ניגודיות.
 של ניגודיותULTRAVIST  לממצאי אישור הושג לא. החולים ברוב רדיולוגית אבחנה בוצעה; מהמטופלים-99% ב מצוינים או

CT של סמיות כפול, אקראיים קליניים ניסויים בשלושה הוערך וגוף ראש

ULTRAVIST  עם שהוערכו החולים382  מבין. והגוף הראש שלCT  לבדיקת עיוור קורא בניסוי הוערכהULTRAVIST  הזרקת
.מהחולים-97% בכ מצוינים או טובים היו ההדמיה דירוגי, ל"למ יוד ג"מ370  הזרקת

-63 ב ל"למ יוד ג"מ240  הזרקתULTRAVIST  של סמיות כפול, אקראיים קליניים מחקרים בשני הוערכה היקפית וינוגרפיה
 בוצעה; מהמטופלים-100% ב מצוינים או טובים היו ההדמיה דירוגי. הגפיים של ורידי ניקוז על המשפיעות הפרעות עם חולים
.אחרות אבחון בשיטות רדיולוגיים לממצאים אישור הושג לא. החולים ברוב רדיולוגית אבחנה

 היקפיים בעורקים, תוך-עורקי דיגיטלי חיסור של באנגיוגרפיה שצוינו דומים ממצאים עם הושלמו דומים מחקרים
.הפרשה ובאורוגרפיה

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16

 הזמינה פירוגן נטולת, ריח חסרת, צהובה מעט עד צבע חסרת, שקופה, סטרילית מימית תמיסה היאULTRAVIST  הזרקת
.עוצמות בשלושה

זכוכית בקבוקוני

 בקבוקונים ל"למ יוד ג"מULTRAVIST 240  הזרקת

10) של קרטון( ל"מ100  של

( ל"מ50  של בקבוקונים ל"למ יוד ג"מULTRAVIST 300  הזרקת

 בקבוקונים10)  של קרטון( ל"מ100  של בקבוקונים10)  של קרטון

 של קרטון( ל"מ150  של בקבוקונים10)  של קרטון( ל"מ125  של

(10

( ל"מ50  של בקבוקונים ל"למ יוד ג"מULTRAVIST 370  הזרקת

 בקבוקונים10)  של קרטון( ל"מ100  של בקבוקונים10)  של קרטון

 של קרטון( ל"מ200  של בקבוקונים10)  של קרטון( ל"מ150  של

(10

NDC מספר

50419-342-10

50419-344-05

50419-344-10

50419-344-12

50419-344-15

50419-346-05

50419-346-10

50419-346-15

50419-346-20

 המיכלים אם או) גבישים כולל( חלקיקים קיימים אם, דהוי צבעו אם להשתמש אין. השימוש לפני חזותיתULTRAVIST  את בדוק
 משקעים או/ו חלבי-ענן מראה( התגבשות להתרחש עשויה, מאוד מרוכזת תמיסה היאULTRAVIST  שהזרקת מכיוון. פגומים

).צפים גבישים או, בתחתית
 מתן בקוויInjection ULTRAVIST  להזריק או לערבב אין, כימית התאמה לאי הפוטנציאל בגלל, הניגוד חומרי בכל כמו
.כוללות תזונתיות תערובות או תמיסות, אחרות תרופות המכילים ורידי תוך
.הגוף לטמפרטורת קרובה או הגוף בטמפרטורתULTRAVIST  מתן

13

4130054: אסמכתא מזהה



.ניקוי חומרי של עקבות עם שאריות זיהום מניעת על לשמור הקפד, פעמי חד לא בציוד שימוש נעשה אם

 השתמש. בלבד העברה והתקני סטריליים מזרקים באמצעות קפדניים אספטיים בתנאים שלו מהמיכלULTRAVIST  את משוך
.אחרות משלוח למערכות שהועברו ניגוד בחומרי מיד
.אור מפני ומוגנים) פרנהייט מעלות(59-86  צלזיוס מעלות15-30  עד מותרים טיולים-)25°C )77°F; בULTRAVIST  את אחסן

למטופל ייעוץ על מידע17

:הבאים הדברים על שלהם הבריאות שירותי נותן או הרופא את ליידעULTRAVIST  זריקת המקבלים למטופלים הורה

)] 8.1( ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[בהריון הם אם•
 ראה[התריס בבלוטת הפרעה או חרמש תאי מחלת, פיאוכרומוציטומה, נפוצה מיאלומה להם יש אם או סוכרת חולי הם אם•

)] 5.5, 5.2( זהירות ואמצעי אזהרות

 אם, כן כמו. חיסוני חוסר או אוטואימוניות, חיסוניות הפרעות להם יש אם או, כלשהן מזון או לתרופות אלרגיים הם אם•
)] 5.1( זהירות ואמצעי אזהרות ראה[רנטגן להליכי ששימשו צבעים של קודמות לזריקות כלשהי תגובה להם הייתה

).מרשם ללא( מרשם ללא תרופות כולל, כרגע נוטלים שהם התרופות כל•

 ואמצעי אזהרות ראה[ULTRAVIST קבלת לאחר פריחה מפתחים הם אם שלהם הרופא את ליידע למטופלים יעץ•
(5.9)] זהירות

:עבור מיוצר

07981 Inc. Whippany, NJ Pharmaceuticals
HealthCareBayer

בגרמניה מיוצר

,Inc.  Pharmaceuticals HealthCare Bayer©2017 שמורות הזכויות כל.
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