
حقن الستخدام الالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال
ULTRAVIST  لحقن الكاملة الوصفة معلومات انظر وفعالية. بأمان
ULTRAVIST.

يمنع  واإلحتياطات-----------------------المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
)4(الكلوي. بالفشل اإلصابة خطر بسبب األطفال مرضى في استخدامه

المفرطةالحساسية أو الحياة تهدد  تأقية:تفاعالت•

في خاصة الصوتية ، فوق الموجات جهاز إعطاء بعد أو أثناء تفاعالت تحدث قد

)5.1(الحساسية. اضطرابات من يعانون الذين المرضى
فوق الموجات جهاز تناول بعد حاد كلوي فشل يحدث قد الحاد: الكلوي الفشل•

والورم والسكري الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى في خاصة الصوتية ،

في  ULTRAVISTمن ضرورية جرعة أقل واستخدم الحذر توخى المتعدد. النخاعي

) 5.2(الكلى. وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى

األولية الموافقة الشرايين ، داخل أو الوريد في لالستخدام الحقن ،

ULTRAVIST )iopromide( 1995األمريكية:
معلومات على اطلع  القرابداخل لالستخدام ليس تحذير:

يؤدي قد  بالكامل.محاصر تحذير على للحصول الكاملة الوصفات
والتشنجات ، الموت ، إلى القراب داخل المقصود غير اإلعطاء

العنكبوتية ، والتهاب والشلل ، والغيبوبة ، الدماغي ، والنزيف
وانحالل والنوبات ، القلبية ، والسكتة الحاد ، الكلوي والفشل

الدماغ.ووذمة الحرارة ، وارتفاع الربيدات ،

في بما الدموية الدورة اضطرابات تحدث قد : الدمويةواألوعية القلب تفاعالت•

جهاز تناول من وجيزة فترة بعد أو أثناء القلبية والسكتة الصدمة ذلك

ULTRAVIST .)5.3 (
األعضاء تلف مع الدموية األوعية تصوير يترافق قد : الخثارياالنصمام مضاعفات•

في األعضاء. وفشل الخثاري ، واالنصمام التروية ، ونقص والبعيدة ، الموضعي

جدار إتالف أو اللويحات إزاحة إمكانية اعتبارك في ضع األوعية ، تصوير إجراءات

لعامل والكيميائية الفيزيائية الخصائص تؤثر أن يمكن ثقبه. أو الدموي الوعاء

) 5.4(التفاعالت. على الحقن وسرعة والجرعة التباين

------------------------- األخيرة الرئيسية التغييرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2017/7)1.1(الشرايين داخل اإلجراءات واالستخدام ، المؤشرات

-------------------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 )ULTRAVIST )iopromideأجلمن محدد إشعاعي تباين عامل هو :الحقن

 )مللكل اليود من مجم 300 (الطرفية الشرايين وتصوير الدماغية الشرايين تصوير•
)1.1 (

وتصوير الحشوية األوعية وتصوير األيسر البطين وتصوير التاجية الشرايين تصوير•

) 1.1( )مللكل اليود من مجم 370 (األبهر
) 1.2( )مللكل اليود من مجم 240 (المحيطية األوردة تصوير•
) 1.2( )مللكل اليود من مجم 300 (اإلخراجية البولية المسالك تصوير•
و مل لكل اليود من مجم 300 (والجسم للرأس  )(CTالمحوسب المقطعي التصوير•

) 1.2( )مللكل اليود من مجم 370

------------------------------ العكسية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

الحقن موقع وتفاعالت والغثيان ، الصداع ، هي  ٪)1 (>شيوعاً الضائرة التفاعالت أكثر

وألم البولي ، واإللحاح الظهر ، وآالم والقيء ، األوعية ، وتوسع التسريب ، وموقع

)6(الطبيعية. غير والرؤية الهضم ، وعسر واأللم ، الصدر ،

 Inc Pharmaceuticalsبشركة اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ

HealthCare Bayer . أو 1-888-842-2937 الرقم علىFDA  1-800 الرقم على

-1088FDA أوmedwatch./www.fda.gov

-----------------------محددة مجموعات في استخدام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------واالدارة الجرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

األوعية إجراء في الستخدامها بعناية  ULTRAVISTحقنة وتركيز حجم بتخصيص قم

ووزن العمر مثل لعوامل الجرعة حساب اضبط المحددة. الجرعات لجداول وفقاً الدموية ،

) 2(الوعاء. داخل الدم تدفق ومعدل الوعاء وحجم الجسم

ألن نظراً الحوامل. النساء في جيد بشكل ومراقبة كافية دراسات إجراء يتم لم•

هذا استخدام يجب اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ ال الحيواني التكاثر دراسات

) 8.1(األمر. لزم إذا فقط الحمل أثناء الدواء

عن أعمارهم تزيد الذين األطفال في  ULTRAVISTحقن وفعالية سالمة إثبات تم•

) 8.4(سنتين. ---------------------والقوى الجرعة أشكال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

من مجم 300 مل ؛ لكل اليود من مجم 240 قوة: نقاط بثالث  ULTRAVISTحقن يتوفر

المرضى.استشارية معلومات على للحصول 17 انظر) 3(مل. لكل اليود من مجم 370 مل ؛ لكل اليود
2017/7المنقحة:

-----------------------------موانع-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ) Injection ULTRAVIST4القراب داخل لالستخدام بطالن  .هو (•
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ليست تحذير:  *المحتويات الكامل: الوصف معلومات
واالستخدامالمؤشرات 1 القراب داخل لالستخدام

*الشرايين داخل اإلجراءات 1.1
*الوريدية اإلجراءات 1.2

االستعمالوطريقة الجرعة 2
الشرايينداخل اإلجراءات 2.1

الوريدإجراءات 2.2

األطفالجرعات 2.3

موانع4 والقوة الجرعة أشكال 3

واالحتياطاتالتحذيرات 5
تأقيةتفاعالت 5.1

بالتباينالمستحثة الحادة الكلى إصابة 5.2

الدمويةواألوعية القلب تفاعالت 5.3

الخثارياالنصمام مضاعفات 5.4

أو القواتم ، ورم الدرقية ، الغدة نشاط فرط من يعانون الذين المرضى في الفعل ردود 5.5

المنجليةالخاليا مرض

التسرب5.6

لإلشعاعالتعرض زيادة 5.7

الصورتفسير مع التداخل 5.8

6  الشديدةالجلدية السلبية الفعل ردود 5.9
العكسيةالتفاعالت

السريريةالتجارب تجربة 6.1

التسويقبعد ما تجربة 6.2

األطفالطب 6.3

الدواءتفاعالت 7
الدوائيةالتفاعالت 7.1

8  والمختبراألدوية اختبار تفاعالت 7.2
محددةسكانية مجموعات في االستخدام

الحمل8.1

المرضعاتاألمهات 8.3

األطفالاستخدام 8.4

الشيخوخةاستخدام 8.5

الكلويالقصور 8.6

الزائدةالجرعة 10
الوصف11
السريريةالصيدلة 12

العملآلية 12.1

الدوائيةالديناميكيات 12.2

الدواءحركية 12.3

السريريةغير السموم علم 13
سريريةدراسة 14  الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

معلومات 17 والتعامل التخزين   /التوريديتم كيف 16
للمرضىاستشارية

مدرجة.غير الكاملة الوصفات معلومات من المحذوفة الفرعية األقسام أو األقسام  *

41300541المرجعي: الرقم
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

كاملةوصفية معلومات

القرابداخل لالستخدام ليس تحذير:
والتهاب والشلل والغيبوبة الدماغي والنزيف والتشنجات الوفاة إلى القراب داخل المقصود غير اإلعطاء يؤدي قد

موانع انظر [الدماغوذمة الحرارة وارتفاع الربيدات وانحالل والنوبات القلبية والسكتة الحاد الكلوي والفشل العنكبوتية
.)]4(االستعمال

واالستخداماالستطبابات 1

ULTRAVIST® أجل:من محدد باليود معالج تباين عامل هو الحقن

*الشرايين داخل اإلجراءات 1.1

المحيطيةالشرايين وتصوير الدماغية الشرايين لتصوير مل لكل اليود من مجم 300•

األبهروتصوير الحشوية األوعية وتصوير األيسر البطين وتصوير التاجية الشرايين لتصوير مل لكل اليود من مجم 370•

*الوريدية اإلجراءات 1.2

المحيطيالوريد لتصوير مل لكل اليود من مجم 240•

البوليالجهاز لتصوير مل لكل اليود من مجم 300•

داخل المناطق (والجسم للرأس  )(CTالمحوسب المقطعي للتصوير مليلتر لكل اليود من مجم 370 و مل لكل اليود من مجم 300•

الفضاء في للتحقيق التباين تحسين فائدة إثبات يتم لم الورمية. وغير الورمية اآلفات لتقييم  )الصفاقوخلف البطن وداخل الصدر

االرتشاحي.أو الدرجة المنخفض الدبقي والورم للقضيب الخلفي

8.4(محددة فئات في واالستخدام  ) 2.3(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [لألطفالوالجرعات التركيزات عن معلومات على للحصول  *

[(.

االستعمالوطريقة الجرعة 2

جهاز بإدارة تقم ال بذلك. والحاوية المحلول سمح متى اللون ، تغير أو   /والجسيمات عن بحثاً  ULTRAVISTجهاز بصرياً افحص•

ULTRAVIST  اللون.في تغير أو   /وجسيمات وجود لوحظ إذا

داخل الدم تدفق ومعدل الوعاء وحجم الجسم ووزن العمر مثل عوامل مراعاة مع الستخدامها  ULTRAVISTحقنة وتركيز حجم تحديد•

التي المرض وعمليات فحصها ، سيتم التي المنطقة أو  )الهياكل(والهيكل المطلوب ، التعتيم مدى أيضاً اعتبارك في ضع الوعاء ؛

والوزن والجنس العمر حسب المحددة الجرعة تعديالت دراسة يتم لم استخدامها. سيتم التي والتقنية والمعدات المريض ، على تؤثر

مخاطر المنخفضة للجرعات يكون قد باليود ، المعالجة التباين عوامل جميع مع الحال هو كما . ULTRAVISTلحقن الكلى ووظيفة

بها.الموصى بالجرعات  ULTRAVISTحقن فعالية إثبات يتم لم أقل.

اإلجمالية للجرعة األقصى الحد تحديد يتم لم جراماً ؛ 86 هو البالغين عند اليود من بها الموصى اإلجمالية للجرعة األقصى الحد•

األطفال.لمرضى اليود من بها الموصى

.)] 5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [ULTRAVISTإدارة وبعد قبل كاف بشكل المرضى هيدرات•

انظر [الحقنوسهولة التحمل تحسين في اإلعطاء من وجيزة فترة قبل الجسم حرارة درجة إلى  ULTRAVISTجهاز تسخين يساعد قد•

.)] 16(والمناولة التخزين   /التزويديتم كيف

الشرايينداخل اإلجراءات 2.1

تقريباً تساوي بمعدالت الحقن تباين فحصها. يتم التي والمنطقة الحقن موقع حسب التباين بعامل الحقن ومعدل حجم يختلف

حقنه.يتم الذي الوعاء في التدفق معدل

 ، )مللكل اليود مجم 370 (األيسر البطين وتصوير التاجية الشرايين تصوير  ، )مللكل اليود من مجم 300 (الدماغية الشرايين تصوير•

.1الجدول انظر: )مللكل اليود من مجم 300 (المحيطية الشرايين تصوير

:)مللكل يود مجم 370 (الحشوية واألوعية األبهر تصوير•

2
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الدراسة. قيد المحددة لألوعية والمرضية الوعائية بالخصائص ومرتبطاً الدم تدفق مع متناسباً التباين لحقن ومعدالً حجماً استخدم

لإلجراء.إجمالية كجرعة مل 225 تتجاوز ال

للبالغينالشرايين داخل لإلجراءات المقترحة المفردة الحقن جرعات 1: الجدول

دماغي

الشرايينتصوير

)مللكل اليود من مجم 300 (

(المحيطية الشرايين تصوير

)مللكل اليود من مجم 300

التاجيةالشرايين تصوير

و

األيسرالبطين تصوير

)مللكل اليود من مجم 370 (

مل12-3السباتيةالشرايين

مل4-12

مل20-50

-

-

-

-

-

-

الفقريةالشرايين

)سفينة4 دراسة (األبهري القوس حقن

-األيمنالتاجي الشريان

-

-

-

-

-

مل3-14

مل3-14

مل30-60

األيسرالتاجي الشريان

االيسرالبطين

األبهر

البطنياألورطي للشريان الرئيسية الفروع

-

-

-

-

-

-

الفخذأو الترقوة تحت الشريان

)البعيدالسطحي الجريان (األبهر تشعب

-

-

مل5-40

مل25-50

-

-

مل225مل250مل150إجماليةجرعة أقصى

الوريدإجراءات 2.2

:)مللكل اليود من مجم 240 (المحيطي الوريدي التصوير•

لإلجراء.إجمالية كجرعة مل 250 تتجاوز ال مرض. بشكل الفحص قيد الهياكل لتصور الالزم الحجم من األدنى الحد احقن

300 (اإلخراجي البولي الجهاز وتصوير  )مللكل اليود من مجم 370 و مل لكل اليود من مجم 300 (النقيض على المحوسب المقطعي التصوير•

.2الجدول انظر: )مللكل اليود من مجم

للبالغينالوريد في التباين إلدارة المقترحة  ULTRAVISTحقن جرعات 2: الجدول

التباينحساب

المقطعيةاألشعة

)مللكل اليود من مجم 370 (

البوليالجهاز تصوير

)مللكل اليود من مجم 300 (
المتباينالمحوسب المقطعي التصوير

)مللكل اليود من مجم 300 (

مجم300

وزن من كيلوجرام لكل اليود

الطبيعيالكلى مع الكبار (الجسم.

)وظيفة

--البوليالجهاز تصوير

مل162-41مل200-50-رأس

الجسم

-بلعةحقن

-

مل50-200

مل100-200

مل41-162

مل81-162 السريعالتسريب

)اليودمن جم   60 (مل 162)اليودمن جم   60 (مل 200)اليودمن جم 30 (مل 100إجماليةجرعة أقصى

األطفالجرعات 2.3

هي:التالية للتقييمات سنتين عن أعمارهم تزيد الذين لألطفال بها الموصى الجرعة

الشرايين:داخل•

:)مللكل اليود من مجم 370 (الصلةذات والشرايين القلب غرف
إجمالية.كجرعة كغ   /مل4 تتجاوز ال . )كغ  /مل(كيلوغرام لكل مليلتر 2 إلى 1 من احقني

3
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وريدي:•

احقني  :)مللكل اليود من مجم 300 (البولي الجهاز تصوير أو المتباين المحوسب المقطعي التصوير

إجمالية.كجرعة كغ   /مل3 تتجاوز ال كغ.   /مل2 إلى 1 من

وعلم  ) 8.4(محددة فئات في االستخدام انظر [األخرىاإلجراءات أو التركيزات أو للجرعات والفعالية السالمة عالقات تحديد يتم لم

.)] 12.3(السريري األدوية

القوةونقاط الجرعة أشكال 3

غير مائي محلول هو  iopromideالصوديوم ، ثنائي الكالسيوم مثبت من مل   /مجم0.1 و تروميثامين عازلة من مل   /مجم2.42 على .يحتوي

Injection ULTRAVISTمحلول من البيروجين من خال ٍالرائحة ، عديم قليال ً، أصفر إلى اللون عديم شفاف ، معقم ، أيوني ،

لكل اليود من مجم 240 قوة: نقاط بثالث  ULTRAVISTحقنة يتوفر

اليود من مجم  300iopromide من مل   /مجم498.72 توفر مل

اليود من مجم  370iopromide مل   /مجم623.4 يوفر مل لكل

iopromideمن مل   /مجم768.86 يوفر مل لكل

موانع4

والنزيف والتشنجات الموت إلى القراب داخل المقصود غير اإلعطاء يؤدي قد القراب. داخل  ULTRAVISTحقن تدير ال•

وارتفاع الربيدات وانحالل والنوبات القلبية والسكتة الحاد الكلوي والفشل العنكبوت والتهاب والشلل والغيبوبة الدماغي

الدماغ.وذمة الحرارة

مرضى في بطالن هو  ULTRAVISTحقن قبل  )ملينوإعطاء طويلة لفترات الصيام المثال ، سبيل على (التحضيري الجفاف•

الحاد.الكلوي بالفشل اإلصابة خطر بسبب األطفال

واالحتياطاتالتحذيرات 5

تأقيةتفاعالت 5.1

التنفس ، توقف المظاهر وتشمل الصوتية. فوق الموجات جهاز تناول بعد أو أثناء مميتة أو للحياة مهددة تأقانية تفاعالت تحدث قد

 ، )أضعاف3 (تباين لعامل سابق فعل رد بتاريخ المتزايد الخطر يرتبط والصدمة. الوعائية ، والوذمة القصبي ، والتشنج الحنجرة ، وتشنج

األخرى الحساسية فرط أو  )الغذائيةوالحساسية القش وحمى القصبي الربو أي (المعروفة الحساسية واضطرابات لليود معروفة حساسية

االضطرابات.أو التواريخ هذه من يعانون الذين المرضى في باليود التباين عوامل استخدام في التفكير عند الشديد الحذر توخي .)ضعفين(

إعطاء بعد األقل على دقيقة 60 إلى 30 لمدة متاحة التأق تفاعالت عالج على المدربون والموظفون الطوارئ مرافق تكون أن يجب

ULTRAVIST.

بالتباينالمستحثة الحادة الكلى إصابة 5.2

عوامل تشمل الصوتية. فوق الموجات لجهاز الدموية األوعية إعطاء بعد الكلوي ، الفشل ذلك في بما الحادة ، الكلى إصابة تحدث قد

وكبر المتقدمة ، الدموية األوعية وأمراض االحتقاني ، القلب وفشل السكري ، وداء والجفاف ، مسبقاً ، الموجود الكلوي القصور الخطر:

  /والمتكررة والجرعات الدم ، بروتينات   /المتعددالنخاعي والورم للبول ، المدرة أو للكلية السامة لألدوية المتزامن واالستخدام السن ،

.ULTRAVISTمن الكبيرة أو

إدارة وبعد قبل كاف بشكل المرضى بترطيب قم الكلوي. القصور مرضى في  ULTRAVISTمن ضرورية جرعة أقل استخدم

ULTRAVIST.

الدمويةواألوعية القلب تفاعالت 5.3

في المتأخرة أو الحادة الدموية الدورة اضطرابات إلى يؤدي وقد الدموية الدورة في التناضحي الحمل من  ULTRAVISTجهاز يزيد

المشتركة ، والكبد الكلى وأمراض الكلى ، وظائف في الشديد والضعف االحتقاني ، القلب قصور من يعانون الذين المرضى

.)] 7(الدوائية التفاعالت انظر [كبيرةأو   /ومتكررة جرعات تناول عند خاصة المشتركة ، والقلب الكلى وأمراض

كانت الحقاً ؛ دقائق 10 حتى الحقن بدء منذ الوفيات معظم حدثت وعائية ، قلبية فعل بردود أصيبوا الذين المرضى بين من

االنهيار عن متفرقة تقارير نشر تم أساسي. أساسي كعامل الدموية واألوعية القلب مرض مع القلبية السكتة هي الرئيسية السمة

للضغط.الخافضة والصدمة
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الوفيات تتراوح المنشورة ، التقارير على بناء ًالقلب. قصور مرضى عند رئوية وذمة حدوث في  ULTRAVISTجهاز استخدام يتسبب قد

راقب . )بالمائة0.01 (مريض 10000 كل من 1 إلى  )بالمائة0.00066 (مليون لكل 6.6 من باليود التباين عوامل استخدام عن الناجمة

.ULTRAVISTإعطاء بعد ساعات لعدة مسبقاً الموجودة الدموية واألوعية القلب أمراض من يعانون الذين المرضى

الخثارياالنصمام مضاعفات 5.4

بما األعضاء وفشل الخثاري ، واالنصمام التروية ، ونقص والبعيدة ، الموضعي األعضاء تلف مع الدموية األوعية تصوير يترافق قد•

واضطرابات األنفية ، الجيوب وتوقف القلب ، عضلة واحتشاء الصدر ، وآالم العضدية ، الضفيرة وشلل الدماغية ، السكتة ذلك في

بالتالعب الوثيق االهتمام ذلك في بما الدقيقة ، األوعية تصوير تقنيات باستخدام يوصى األسباب ، لهذه والكلى. الكبد وظائف

باستخدام متكررة قسطرة واستخدام االتجاهات ، ثالثية محابس أو   /ومتشعبة أنظمة واستخدام والقسطرة ، التوجيه بسلك

إتالف أو اللويحات إزاحة إمكانية اعتبارك في ضع الوعائي ، التصوير إجراءات في اإلجراء. طول وتقليل الهيبارين الملحية المحاليل

التالعب أثناء التاجي الشريان وتشريح البزل موقع في والنزيف الكاذب الدموية األوعية تمدد عن الناتج الدموي الوعاء جدار ثقب أو

ردود على تؤثر أن يمكن الحقن وسرعة جرعة التباين ، لعامل والكيميائية الفيزيائية الخصائص التباين. عامل وحقن بالقسطرة

من التكميلي. النظام وتفعيل الدم تجلط في زيادة حدث كما مناسب. بشكل القسطرة وضع من للتأكد الحقن اختبار يقُترح الفعل.

القلب كهربية مخطط مراقبة القلب. نظم وتقويم الفوري لإلنعاش كافية ومرافق ومعدات متخصصين موظفين وجود الضروري

اإلجراء.طوال الحيوية والعالمات

أو حاد تروية نقص مرض أو الوريد التهاب أو الدم بتجلط إصابتهم في يشتبه الذين للمرضى الوريد تصوير إجراء عند العناية تمرين•

الوريدي.الجهاز في كامل انسداد أو وريدي تجلط أو موضعية عدوى

باليود.التباين عوامل على تحتوي التي الحقن مع اتصال على الدم يظل عندما التجلط يحدث قد•

انظر [وانصمامتجلط إحداث خطر بسبب هوموسيستينية بيلة من يعانون الذين المرضى في اإلمكان قدر األوعية تصوير تجنب•

.)] 12.2(السريرية الصيدلة

المنجليةالخاليا مرض أو القواتم ، ورم الدرقية ، الغدة نشاط فرط من يعانون الذين المرضى في الفعل ردود 5.5

في اليود التباين لعوامل الدموية األوعية داخل االستخدام بعد الدرقية الغدة عاصفة حدثت الدرقية.الغدة نشاط فرط مرضى في الدرقية الغدة عاصفة

المرضى هؤالء لدى المخاطر بتقييم قم مستقل. بشكل تعمل التي الدرقية الغدة عقيدات مع أو الدرقية ، الغدة نشاط فرط من يعانون الذين المرضى

باليود.معالج تباين عامل أي استخدام قبل

ورم من يعانون الذين المرضى في شديد بحذر باليود المعالجة التباين عوامل استخدم القواتم.ورم مرضى لدى الدم ضغط ارتفاع أزمات

لعالج تدابير على واحصل اإلجراء ، طوال الدم ضغط بتقييم قم الالزم. التباين من ممكن قدر أقل احقن به. المشتبه أو المعروف القواتم

بسهولة.متاحة الدم ضغط ارتفاع أزمة

داخل إعطائهم عند المنجلية الخاليا بمرض اإلصابة في المتماثلين األفراد لدى المنجل التباين عوامل تعزز قد المنجلية.الكريات داء

الدموية.األوعية

التسرب5.6

أو الشرايين أمراض من يعانون الذين المرضى في خاصة الحيز ، متالزمة أو   /واألنسجة نخر في  ULTRAVISTحقن تسرب يتسبب قد

الشديدة.الوريدية

لإلشعاعالتعرض زيادة 5.7

والبيانات السريرية للبيانات دقيق تقييم بعد التباين استخدم لإلشعاع. التعرض وزيادة بالمخاطر التباين معزز استخدام قرار يرتبط

األخرى.والمخاطر المتزايدة اإلشعاع جرعة مراعاة مع المتباينة ، غير المحوسب المقطعي التصوير نتائج ونتائج األخرى اإلشعاعية

الصورتفسير مع التداخل 5.8

في شوهدت التي اآلفات بعض حجب إلى  ULTRAVISTحقن استخدام يؤدي قد الميودنة ، األخرى التباين عوامل مع الحال هو كما

بعد األورام تضخم ينخفض   قد المتكلسة. اآلفات تتحسن أن المرجح غير من المتباينة. غير المحوسب المقطعي التصوير فحوصات

الظهور حديث الدماغي االحتشاء تصور يمكن كاذب. إيجابي تشخيص إلى التباين عامل إعطاء بعد السفلية الدودة عتامة أدى العالج.

القديمة.االحتشاءات التباين عامل يحجب قد ذلك ، ومع التباين. تعزيز مع أفضل بشكل

وتراكم الدم حاجز باضطراب باليود المعالجة التباين عوامل ارتبطت كلوي ، وفشل طبيعية دماغية حواجز من يعانون الذين المرضى في

الدماغي.الدموي الحاجز تعطل في يشتبه أو يعُرف الذين المرضى في أيضاً الدماغ في التباين تراكم يحدث الدماغ. في التباين

5

4130054المرجعي: الرقم



الشديدةالجلدية السلبية الفعل ردود 5.9

تشمل الدموية. األوعية داخل التباين عامل إعطاء بعد أسابيع عدة إلى واحدة ساعة من  )(SCARشديدة جلدية جانبية تفاعالت تحدث قد

 )(AGEPالمعممة الحادة الطفيحة والبثور  ، )TEN)/  SJSالسمي النخري البشرة وانحالل جونسون ستيفنز متالزمة التفاعالت هذه
إعطاء تكرار مع البدء وقت ينخفض   وقد التفاعل شدة تزداد قد . )(DRESSالجهازية واألعراض الحمضات فرط مع الدوائي والتفاعل

للمرضى  ULTRAVISTجهاز إعطاء تجنب الشديدة. الجلدية الجانبية اآلثار من تخفف أو تمنع ال قد الوقائية األدوية التباين ؛ عامل

العكسيةالتفاعالت  ULTRAVIST. 6على الشديدة الجلدية السلبية الفعل ردود من تاريخ لديهم الذين

الكلى إصابة عن الناجم والتباين التأقية ، الصدمة هي الصوتية فوق بالموجات العالج يتلقون الذين المرضى في العكسية الدوائية التفاعالت أهم

عضلة تروية ونقص القلبية ، والسكتة القلب ، ضربات انتظام وعدم والتشنج ، الدماغ ، وذمة الدماغية ، والسكتة الدماغ ، واحتشاء والغيبوبة ، الحادة ،

وقصور رئوية ، وذمة التنفس ، وضيق والصدمة ، الدم ، ضغط انخفاض والزرقة ، القلب ، وبطء القلب ، وفشل القلب ، عضلة واحتشاء القلب ،

والطموح.التنفسي الجهاز

السريريةالتجارب تجربة 6.1

التجارب في لوحظت التي الضار التفاعل معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

في المالحظة بالمعدالت تتنبأ أو تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية

الممارسة.

1142 إلى  ULTRAVISTحقنة إعطاء فيها تم والتي للرقابة الخاضعة السريرية التجارب على التفاعالت لحدوث التالي الجدول يعتمد

اإلسناد.عن النظر بغض عنها المبلغ السلبية الفعل ردود جميع القائمة هذه تتضمن مريضاً.

انظر: ULTRAVISTمجموعة في 1٪ من أكبر لمعدالت للظهور تنازلي وبترتيب النظام أعضاء فئة حسب العكسية التفاعالت سرد يتم

.3الجدول

الصوتيةفوق الموجات جهاز تلقوا الذين المرضى من ٪ 1  >فيعنها اإلبالغ تم التي العكسية التفاعالت 3: الجدول
السريريةالتجارب في الحقن

ULTRAVISTحقن
النظامجهاز فئة

(٪)1142  =نسلبيفعل رد

)4(46الراسصداع
العصبيالجهاز اضطرابات

)1.3(15الذوقعسر
)1.1(12طبيعيةغير رؤيةالعيناضطرابات

)1.6(18صدرألمالقلباضطرابات
)2.6(30األوعيةتوسعالدمويةاألوعية اضطرابات

)3.7(42غثيان
الهضميالجهاز اضطرابات

)1.9(22التقيؤ
)1.9(22الظهرفي ألمالضاموالنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

)1.8(21البولياإللحاحالبوليةوالمسالك الكلى اضطرابات
التسريبوموقع الحقن موقع

نزيف ،(الفعل ردود

وذمة ،ألم ، دموي ، ورم

)جلديطفح حمامي ،

41)3.7(
اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

)1.4(13الم

حقنة إعطاء مع بالتزامن السريرية ، التجارب خالل مريضاً  ٪)24 (1142 من 273 في الضائرة التفاعالت من أكثر أو واحد تسجيل تم

ULTRAVIST  الحقن يرتبط ما غالباً . )ساعة24-72 (الدراسة متابعة لفترة المحددة المدة خالل أوULTRAVIST  والدفء من بأحاسيس

األلم.أو   /

. ULTRAVISTحقن ذلك في بما اليود ، على المحتوية التباين وسائط بإعطاء والمميتة للحياة والمهددة الخطيرة التفاعالت ارتبطت

كان أيضاً ، الدواء. تناول من ذلك بعد أو أيام 5 بعد  ULTRAVISTحقنة إعطاؤهم تم مريضاً 7 /1142توفي السريرية ، التجارب في

خطيرة.سلبية أحداث  ULTRAVISTحقنة إعطاؤهم تم مريضاً 10 /1142لدى

القلب:اضطرابات  :ULTRAVISTحقن يتلقون الذين األشخاص من 1٪  ≤في التالية الضائرة التفاعالت لوحظت

بطينيانقباض قلب ، بطء  ، )كامل(بطيني أذيني إحصار

عسر الفم ، جفاف إسهال ، إمساك ، البطن ، من العلوي الجزء في آالم البطن ، في آالم البطن ، في آالم الهضمي:الجهاز اضطرابات

المستقيمزحزحة المعدة ، في انزعاج اللعاب ، إفراز زيادة الهضمي ، الجهاز في آالم معوية ، معدية اضطرابات الهضم ،
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تعرق ، فرط بالحرارة ، شعور تسرب ، شديد ، عطش قشعريرة ، الصدر ، في انزعاج وهن ، اإلدارة:الموقع وظروف العامة االضطرابات

حمىمحيطية ، وذمة توعك ،

الوجهوذمة الربو المناعي:الجهاز اضطرابات

البيضاءالدم خاليا عدد زيادة الهيموجلوبين ، زيادة الدم ، في اليوريا زيادة الدم ، في الالكتات هيدروجيناز زيادة التحقيقات:

في وآالم الرقبة وآالم العضلي والوهن والعظام العضالت وآالم المفاصل آالم الضام:والنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

األطراف

األعصاب ، اعتالل االتساق ، عدم الحس ، نقص التوتر ، فرط دوار ، تشنج ، ارتباك ، هياج ، العصبي:الجهاز اضطرابات

البصريالمجال في عيب تنمل ، رعشة ، الكالم ، اضطراب نعاس ،

القلقنفسية:اضطرابات

البولواحتباس الكلى وآالم البول عسر والبولية:الكلوية االضطرابات

التهاب البلعوم ، وذمة األكسجة ، نقص التنفس ، ضيق السعال ، زيادة التنفس ، توقف والمنصف:والصدر التنفسي الجهاز اضطرابات

الحلقالتهاب التنفسي ، الجهاز اضطرابات الرئوي ، الدم ضغط ارتفاع الجنبي ، االنصباب البلعوم ،

شرىجلدي ، طفح حكة ، حمامي ، الجلد:تحت واألنسجة الجلد اضطرابات

اإلغماء ، المحيطية ، الدموية األوعية اضطراب الدم ، ضغط انخفاض الدم ، ضغط ارتفاع احمرار ، التاجي ، الشريان تجلط الدموية:األوعية اضطرابات

الدمويةاألوعية شذوذ

التسويقبعد ما تجربة 6.2

يتم التفاعالت هذه ألن نظراً . Injection ULTRAVISTاستخدام على الموافقة استخدام أثناء التالية الضائرة التفاعالت تحديد تم

مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ

للعقاقير.التعرض

يلي:ما  ULTRAVISTحقن باستخدام األخرى والتجارب التسويق بعد لما الخارجي التسويق مراقبة في عنها اإلبالغ تم التي العكسية التفاعالت تشمل

القلب قصور الخفقان ، القلب ، دقات انتظام عدم األذيني ، الرجفان البطيني ، الرجفان القلبية ، السكتة القلب:اضطرابات

الصدريةالذبحة القلب ، عضلة احتشاء االحتقاني ،

األذنوطنين الدوار والمتاهة:األذن اضطرابات

شائع غير بشكل اإلبالغ تم الدرقية. الغدة قصور الدرقي ، التسمم أزمة الدرقية ، الغدة نشاط فرط الصماء:الغدد اضطرابات

اليود مادة إعطاء بعد العابر الدرقية الغدة تثبيط أو الدرقية الغدة قصور على تدل التي الدرقية الغدة وظائف اختبارات عن

الدرقية.الغدة قصور من المرضى بعض عالج تم الرضع. ذلك في بما واألطفال ، البالغين للمرضى التباين

الجهاز اضطرابات  التمزقاضطراب العين ، حدقة توسع العين:اضطرابات

اللعابيةالغدد وتورم البلع ، عسر الهضمي:

وذمة وعائية ، وذمة تأقية ، صدمة تنفسي ، توقف  ، )المميتةالحاالت ذلك في بما (تأقاني تفاعل المناعي:الجهاز اضطرابات

حساسيةفرط قصبي ، تشنج حنجري ، تشنج حنجرية ،

التسربحالة في المقصورة متالزمة الضام:والنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

غيبوبة ، الكالم ، على القدرة فقدان عابر ، قشري عمى جزئي ، شلل شلل ، دماغي ، احتشاء   /إقفارالعصبي:الجهاز اضطرابات

الشديدالعضلي الوهن أعراض تفاقم التوتر ، نقص الذاكرة ، فقدان الوعي ، فقدان

دمويةبيلة الكلوي ، الفشل والبولية:الكلوية االضطرابات

الربوالحادة ، التنفسية الضائقة متالزمة الرئوية ، الوذمة والمنصف:والصدر التنفسي الجهاز اضطرابات

لون وتغير والشرى والحكة ، والحمامي ، الجلدي ، الطفح مثل (خفيفة من الفعل ردود تتراوح الجلد:تحت واألنسجة الجلد اضطرابات

الحادة العامة الطحيحة والبثور  ، )SJS  /(TENالسمي النخري البشرة وانحالل جونسون ستيفنز متالزمة مثل [شديدة إلى  )الجلد

AGEP)(  الجهازية واألعراض الحمضات فرط مع الدوائي والتفاعل)فستان[(.

تشنجالدموية:األوعية اضطرابات
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األطفالطب 6.3

ردود البالغين. المرضى في عنها اإلبالغ تم التي تلك مع األطفال مرضى لدى الضائرة للتفاعالت والشدة والجودة الشخصية عام بشكل تتشابه

والوذمة الرعاف هي:المعلومات من غيرها أو األجنبية التسويق مراقبة من األطفال مرضى في عنها اإلبالغ تم التي اإلضافية السلبية الفعل

والتهاب  )المخاطيالغشاء تورم (المخاطي الغشاء واضطراب العضالت وتشنجات  )االنصباب(المفاصل واضطراب النصفي والصداع الوعائية

.)] 8.4(معينة مجموعات في االستخدام انظر [الدماغ ووذمة الكاذب والسكري والدوار الثابتة واالندفاعات األكسجة ونقص الملتحمة

الدواءتفاعالت 7

الدوائيةالتفاعالت 7.1

من يزيد  ULTRAVISTجهاز أن يبدو اللبني. الحماض البيجوانيدات تسبب أن يمكن الكلوي ، القصور من يعانون الذين المرضى في

.)] 5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [الكلىوظائف لتدهور نتيجة ربما البيجوانيد ، عن الناجم اللبني بالحماض اإلصابة خطر

نظراً الحساسية. تفاعالت لعالج المستخدمة اإلبينفرين من المعتادة للجرعات بيتا حاصرات يتناولون الذين المرضى يستجيب ال قد

البيتا.مستقبالت حاصرات يتناولون الذين للمرضى باليود التباين عوامل إعطاء عند الحذر توخي يجب الحساسية ، فرط تفاعالت لخطر

التفاعالت هذه تشمل باليود. المعالج التباين عامل تناول بعد المتأخرة الحساسية فرط تفاعالت انتشار بزيادة اإلنترلوكينات ترتبط

البول.وقلة والوذمة الدم ضغط وانخفاض واإلسهال الجلدي والطفح والحكة والقيء والغثيان والقشعريرة الحمى

تصوير عامل شفهيإعطاؤهمتم والذين الكبد في وظيفي اختالل من يعانون الذين المرضى من قليل عدد في كلوي تسمم عن اإلبالغ تم

تلقوا الذين المرضى في الدموية األوعية داخل تباين عامل أي إعطاء تأجيل يجب لذلك األوعية. داخل التباين بعوامل متبوعاً المرارة

المرارة.تصوير تباين عامل مؤخراً

.)] 16(والمناولة التخزين   /التزويديتم كيف انظر [ULTRAVISTحقن مع أخرى أدوية تخلط ال

 والمختبراألدوية اختبار تفاعالت 7.2

الدرقية:الغدة وظائف اختبارات

الغدة وظيفة بدقة تعكس لن اليود ، تقدير على تعتمد والتي بالبروتين ، المرتبط المشع واليود اليود امتصاص دراسات نتائج إن

على تعتمد ال التي الدرقية الغدة وظائف اختبارات فإن ذلك ، ومع باليود. التباين عوامل إعطاء بعد األقل على يوماً 16 لمدة الدرقية

المقايسات.تتأثر ال  )T)4الحر أو الكلي الدرقية الغدة وهرمون الراتنج امتصاص T3المثال ، سبيل على اليود ، تقديرات

المكمل:ونظام الفبرين وانحالل التخثر لمعلمات المختبري الفحص

والتفعيل الفيبرين وانحالل التخثر تقييم تم المعطاة. بالجرعة المقايسات تزداد المختبرفي فيالتخثر عوامل على  iopromideتأثير

الثرومبوبالستين زمن الثرومبين ، تجلط زمن الثرومبين ، زمن التالية: الفحوصات في القياسية البشرية البالزما باستخدام التكميلي

تثبيط كان . XIIaالعامل ونشاط -2 ألفا البالزمين مضاد الثرومبين ، البالزمينوجين ، الجزئي ، الثرومبوبالستين زمن الكالسيوم ،

اليود من ملغ 10 إيوبروميد بتركيز ثانية 20 حوالي من الثرومبين زمن زاد متوفرة. غير بالعكس الخاصة البيانات كامل. شبه الثرومبين

مل.لكل اليود من ملغ 70 إيوبروميد بتركيز ثانية 100 حتى مل ، لكل

من مجم 70 يبلغ  iopromideبتركيز تقريباً ثانية 100 حتى مل ، لكل اليود من مجم 10 يوبروميد بتركيز ثانية 50 حوالي من  PTTزادت

التخثر وقت زاد الكالسيوم. الثرومبوبالستين زمن في أقل تأثيرات لوحظت الدم. تجلط زمن في مماثلة زيادة ولوحظت مل. لكل اليود

20٪ بنسبة المنفصل الهاجمان عامل منتجات انخفضت مل. لكل اليود من مجم 70 لأليوبروميد تركيز أعلى عند ثانية 23 إلى 13.5 من

انحالل تفعيل على دليل هناك يكن لم نسبياً. مستقراً البالزمينوجين كان اليوبروميد. من مل لكل اليود من مجم 70 إلى 10 مدى على

التأثيرات.هذه مدة دراسة يتم لم الجرعة. على تعتمد بطريقة ب العامل تحويل زاد التكميلي. البديل المسار تنشيط تم الفبرين.

إثبات يمكن ال الفيبرين. وانحالل التخثر على طفيف تأثير لأليوبروميد أن اإلنسان دم على أجريت التي الدراسات أظهرت المختبرفي

التكميلي.البديل المسار تنشيط أيضاً يمكن . XIIaالعامل تكوين
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محددةسكانية مجموعات في االستخدام 8

الحمل8.1

بفئة من الحمل

2.2 (كيلوغرام لكل اليود من غرام 3.7 إلى تصل بجرعات واألرانب الجرذان في  iopromideباستخدام أجريت التي التكاثر دراسات

البيانات تطبيع بعد البشرية الجرعة ضعف 0.7 من يقرب ما أو كيلوغراماً ، 50 وزنه البالغ لإلنسان بها الموصى القصوى الجرعة ضعف

غرام 3.7 تلقت التي األرانب في جنون حدوث لوحظ للجنين. مباشر ضرر على دليل أي عن تكشف لم  )الجسمسطح مساحة لتقديرات

الحوامل. النساء في جيد بشكل ومراقبة كافية دراسات إجراء يتم لم األمهات. لسمية ثانوياً يعتبر كان هذا ولكن كيلوغرام ، لكل اليود من

األمر.لزم إذا فقط الحمل أثناء الدواء هذا استخدام يجب اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ ال الحيواني التكاثر دراسات ألن نظراً

المرضعاتاألمهات 8.3

تفُرز للحقن القابلة التباين عوامل من العديد فإن ذلك ، ومع األم. حليب في إفرازه يتم  ULTRAVISTالحقن كان إذا ما المعروف غير من

عوامل إعطاء عند الحذر توخي يجب الرضع ، عند خطيرة عكسية تفاعالت حدوث إثبات يتم لم أنه من الرغم على األم. لبن في تغيير دون

التمريض.عن المؤقت التوقف مراعاة ويجب المحتمل ، العكسي الفعل رد بسبب المرضعات للنساء الدموية األوعية داخل التباين

األطفالاستخدام 8.4

 Injection ULTRAVISTاستخدام دعم يتم سنتين. عن أعمارهم تزيد الذين األطفال في  ULTRAVISTحقن وفعالية سالمة إثبات تم

تم إضافية أمان وبيانات البالغين في  ULTRAVISTلحقن جيداً ومراقبة كافية دراسات من أدلة خالل من العمرية الفئات هذه في

و  ، )سنة2-12 (طفال 131ً هناك كان هؤالء ، بين من األطفال. من مريضاً 274 إجمالي في األخرى والتقارير األدبيات في عليها الحصول

كان جنسهم. عن اإلبالغ يتم لم 32 و ذكر 94 أنثى ، 148 هناك كان أخرى. بأعمار أو عنها مبلغّ غير أعمار من طفال 86ً و مراهقاً ، 57

في المرضى هؤالء تقييم تم . ٪)63.5(174 معروف وغير  ، ٪)2.2(6 آسيوي  ، ٪)0.4(1 أسود  ، ٪)33.9(93 قوقازي العرقي: التوزيع

البولية المسالك تصوير  ، )87 =ن (الوريدي بالتباين المحوسب المقطعي التصوير  ، )60 =ن (الشرايين داخل التاجية األوعية تصوير

آخر.إجراء 28 و  )99 =ن (اإلخراجية

طريق عن المحوسب المقطعي التصوير أجل من مل لكل اليود من مجم 300 تركيز استخدام تم األطفال ، من المرضى هؤالء في

في القلب وداخل الشرايين داخل اإلعطاء أجل من مل لكل اليود من مجم 370 تركيز استخدام تم البولي. الجهاز تصوير أو الوريد

كغ.  /مل1-2 من أولية كميات األطفال مرضى معظم تلقى الرئيسية. والشرايين القلب لتجاويف الشعاعي التقييم

لم الحقن. ومعدالت والتركيزات المختلفة الحقن أحجام دراسة يتم لم ألنه  Injection ULTRAVISTمن المثلى الجرعات تحديد يتم لم

وظيفة أساس على الجرعة لتعديل المحتملة الحاجة إثبات يتم لم المستهدف. الوعائي السرير وحجم الحقن حجم بين العالقة تحديد يتم

الدواء.حركية معلمات إنشاء يتم لم األطفال ، مجتمع في الناضجة. غير الكلى

بالربو ، المصابين هؤالء يشمل تباين عامل أي إعطاء وبعد أثناء سلبي فعل برد لإلصابة أكبر لخطر المعرضين األطفال مرضى

المصل كرياتينين أو االحتقاني ، القلب وفشل واالزراق ، المزرق القلب ومرض للحساسية ، المسببة المواد أو   /ولألدوية والحساسية

في التركيز أو بالحجم الجرعة وعالقة الصغيرة ، الدموية األوعية أسرة في الحقن معدالت تحديد يتم لم ديسيلتر.   /ملغ1.5 من أكبر

الجرعة.اختيار عند الحذر توخى الصغار. األطفال مرضى

سنتين.عن أعمارهم تقل الذين األطفال مرضى وفعالية سالمة تثبت لم

الشيخوخةاستخدام 8.5

 ULTRAVISTحقن تلقوا والذين الكلى ، وظائف في شديد ضعف من يعانون ال الذين السن ، وكبار العمر منتصف في المرضى

دقيقة   /مل81-125 لتراً. 30-40 بين يتراوح المستقرة الحالة في التوزيع حجم متوسط   كان اليود ، من جم 9-30 تقابل بجرعات

النصف عمر كان الشباب. المتطوعين لدى الموجودة للقيم مماثلة وكانت المرضى ، هؤالء في التوالي على دقيقة   /ملو115-70

لمرحلة النصف عمر وكان ساعة ، 2.3 الرئيسية اإلطراح لمرحلة النصف عمر وكان ساعة ، 0.1 المرضى هؤالء في التوزيع لمرحلة

الشباب المتطوعين لدى لوحظت التي لتلك مماثال ً ٪)2(البراز وإفراز  )الجرعةمن 97٪ (البول إفراز كان ساعة. 40 النهائي التخلص

لأليوبروميد.مهماً ليس الهضمي الجهاز أو   /والصفراوية القنوات إفراز فإن الكلوي ، بالطريق مقارنة أنه ، إلى يشير مما األصحاء ،
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الكلويالقصور 8.6

الكلوي إفراز بطء بسبب األيوبروميد بواسطة والحوض الكؤوس عتامة يتأخر قد الكلوي ، القصور من يعانون الذين المرضى في

لأليوبروميد.

 )3 =ن (وحاد  ، )6 =ن (متوسط    ، )2 =ن (خفيف كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في الدوائية الحرائك دراسة أجريت
 AUCالبالزما زادت الكرياتينين. تصفية في األساسي االنخفاض مع متناسب بشكل لأليوبروميد الكلية التصفية تقليل تم كلوي. اختالل

مقارنة حاد كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في أضعاف 6 و معتدل كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في ضعفين بحوالي

وظائف من يعانون الذين للمرضى ساعة 2.2 من النهائي النصف عمر زاد الطبيعية. الكلى وظائف من يعانون الذين باألشخاص

القصور بمدى لأليوبروميد الذروة البالزما تركيز يتأثر لم حاد. كلوي قصور من يعانون الذين المرضى في ساعة 11.6 إلى الطبيعية الكلى

انظر [الكلىوظائف اختالل من يعانون الذين المرضى في  ULTRAVISTمن ضرورية جرعة أقل واستخدم الحذر توخى الكلوي.

.)] 5.2(واالحتياطات التحذيرات

الزائدةالجرعة 10

عالج توجيه يتم الدموية. واألوعية والقلب الرئوي الجهازين على رئيسي بشكل وتؤثر للحياة مهددة الزائدة للجرعة الضارة اآلثار

األعراض.لعالج الفوري والتأسيس الحيوية ، الوظائف جميع دعم نحو الجرعة فرط

تفريغها.يمكن وبالتالي المصل ، أو البالزما ببروتين مهم بشكل  ULTRAVISTحقنة يرتبط

الوصف11

لالكيميائي االسم الدموية. األوعية داخل لإلعطاء الماء في للذوبان قابل أيوني غير السينية لألشعة تباين عامل هو الحقن  iopromideهو

ULTRAVIST )iopromide( ' N ، N - ثنائي)-ميثيل- ن- ]أمينو )أسيتيلميثوكسي [(- -5 ثالثييودو -2،4،6  )بروبيلهيدروكسي ثنائي 2،3-

.٪)48.12اليود محتوى (791.12 جزيئي وزن له  Iopromideبنزينديكاربوكساميد. 1.3

التالية:الهيكلية الصيغة على  Iopromideيحتوي

غير معقم مائي محلول هو  iopromideالصوديوم ، ثنائي الكالسيوم مثبت من مل   /مجم0.1 و تروميثامين عازلة من مل   /مجم2.42 على .يحتوي

Injection ULTRAVISTمن مائي محلول من البيروجين من خال ٍالرائحة ، عديم قليال ً، أصفر إلى اللون عديم واضح ، أيوني ،

لكل اليود من مجم 240 قوة: نقاط بثالث  ULTRAVISTحقنة يتوفر

اليود من مجم  300iopromide من مل   /مجم498.72 توفر مل

اليود من مجم  370iopromide مل   /مجم623.4 يوفر مل لكل

iopromideمن مل   /مجم768.86 يوفر مل لكل

حقنة يحتوي الحموضة. درجة لضبط الهيدروكلوريك حمض أو الصوديوم هيدروكسيد إضافة يمكن  ، ULTRAVISTحقن تصنيع أثناء

ULTRAVIST  حافظة.مواد على تحتوي وال التعقيم طريق عن تعقيمها ويتم مئوية ، درجة 2  ±25 عند  )6.5-8(7.4 حموضة درجة على
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التالية:والكيميائية الفيزيائية الخصائص على المتاحة  )مللكل اليود ملجم (اليود تركيزات تحتوي

ULTRAVIST
حقنة

ULTRAVIST
حقنة

ULTRAVIST
حقنة

اليودمن مجم 240

مللكل

اليودمن مجم 300

مللكل

اليودمن مجم 370

مللكل
ملكية

483607774مئويةدرجة 37  @ ء)ماكجم   /أسمول( *األسمولية

368428496مئويةدرجة L)/  mOsmol(@  37 *األسمولية

مئويةدرجة cP)(@  20اللزوجة

مئويةدرجة 37  @

4.9

2.8

9.2

4.9

22

10

مئويةدرجة 20  @)مل  /جم(الكثافة

مئويةدرجة 37  @

1.262

1.255

1.330

1.322

1.409

1.399

المقاسة.األسمولية التركيزات من األسمولية حساب تم البخار. ضغط قياس بواسطة األسمولية قياس تم  *

لها مل لكل اليود من مجم 370 و مل لكل اليود من مجم 300 و مل لكل اليود من مجم  240Injection ULTRAVIST محاليل

.ء)ماكجم   /أسمولملي 285 (البالزما من مرة 2.7 إلى 1.7 من األسمولية صفة

السريريةالصيدلة 12

العملآلية 12.1

Iopromideالدموية األوعية داخل لإلعطاء اليود ثالثي الماء ، في للذوبان قابل أيوني ، غير السينية لألشعة تباين عامل .هو

الشعاعي بالتصوير يسمح مما التباين ، عامل تدفق مسار في األوعية تلك تعتيم إلى األوعية داخل  iopromideحقن يؤدي

كبير.دموي تمييع يحدث حتى الداخلية للهياكل

الدوائيةالديناميكيات 12.2

في الذروة مستويات تحدث المعطاة ؛ الجرعة في اليود بمحتوى مباشراً ارتباطاً التباين تعزيز درجة ترتبط  ، ULTRAVISTإعطاء بعد

تفسير يمكن دقائق. 10 إلى 5 غضون في بسرعة البالزما في اليود مستويات تنخفض السريع. الوريدي الحقن بعد مباشرة اليود بالزما

الدموية.األوعية وخارج الوعائية السوائل مقصورات في التخفيف طريق عن ذلك

وبالتالي ، . )ثانية120 إلى ثانية 15 من (البلعة حقن بعد فوراً مستوياته أعلى في يكون التباين تحسين أن يبدو األوعية: داخل التباين

في إجراؤها يتم ثوان ٍثالث إلى ثانيتين من تستغرق التي المتتالية المسح عمليات من سلسلة خالل من تحسن أكبر عن الكشف يمكن

.)الديناميكيالمحوسب المقطعي التصوير أي (الحقن بعد ثانية 90 إلى 30 غضون

الكؤوس عتامة يصبح السريع. الوريدي الحقن بعد ثانية 30-60 غضون في الكلوية الحمة في  ULTRAVISTحقن تصوير يمكن

في مثالي تباين حدوث مع دقائق ، 1-3 غضون في واضحاً الطبيعية الكلى وظائف من يعانون الذين المرضى في والحوض

دقيقة.5-15 غضون

عوامل تنتشر للجسم ، المحوسب المقطعي التصوير من النقيض على والجسم. الدماغ في األداء خصائص بعض تختلف المقابل ، في

في الزيادة ترتبط باليود ، التباين عوامل إعطاء بعد الدموية. األوعية خارج الفضاء إلى الدموية األوعية من بسرعة باليود المعالجة التباين

وبالتالي ، المختلفة. الخاللية األنسجة بواسطة التباين عامل واستخراج التباين ، عامل وتركيز الدم ، بتدفق السينية باألشعة األنسجة كثافة

المجاورة.األنسجة بين الدموية األوعية خارج االنتشار في نسبية اختالفات أي إلى يرجع التباين تعزيز فإن

الفضاء داخل باليود المعالج التباين عامل وجود إلى عموماً التباين يرجع الدماغ ، في سليم دموي حاجز وجود مع الطبيعي الدماغ في

على الدموية ، األوعية وتمدد الوريدية الشريانية التشوهات مثل الدموية ، األوعية آلفات الشعاعي التعزيز يعتمد الدموية. األوعية داخل

المنتشرة.الدم بركة في اليود محتوى

تحسين وقت يختلف أن يمكن الخاللي. الدماغ نسيج داخل التباين عامل يتراكم الدماغي ، الدموي الحاجز تمزق التي األنسجة في

إلى التأخير هذا يشير الوريد. في البلعة إعطاء بعد واحدة ساعة إلى الدم في اليود مستويات ذروة إلى الوصول وقت من األقصى التباين

يحدث التي اآللية الدم. تجمع وخارج اآلفة داخل وسيط على المحتوي اليود تراكم على األقل على جزئياً يعتمد الشعاعي التباين تعزيز أن

واضحة.غير هذا بها

.)] 7.2(الدوائية التفاعالت انظر [التكميليوالنظام الفبرين وانحالل التخثر معلمات حول معلومات على للحصول
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الدواءحركية 12.3

توزيع

يبلغ نصف بعمر أولية توزيع مرحلة البالزما أيوبروميد لتركيز الزمني الملف يظُهر األصحاء ، الشباب للمتطوعين الوريد في الحقن بعد

الحجم يبلغ ساعات. 6.2 يبلغ نصف بعمر النهائي التخلص ومرحلة ساعتين ؛ نصف بعمر الرئيسية القضاء مرحلة ساعة ؛ 0.24

1٪.البالزما ببروتين  iopromideارتباط يبلغ الخلية. خارج الفضاء في بالتوزيع يوحي مما لتراً 16 حوالي ثابتة حالة في للتوزيع اإلجمالي

الغذائيالتمثيل  .)] 5.8(واالحتياطات التحذيرات انظر [الدماغيالدموي الحاجز اليود التباين عوامل تعبر قد

 .Iopromideاستقالب يتم ال

إزالة

البراز. في الجرعة من فقط 2٪ استرداد يتم الصغار. األصحاء األشخاص في الجرعة من 97٪ البول في تغيير دون تفرز التي الكميات تمثل

مقارنة أنه ، إلى النتيجة هذه تشير السن. وكبار العمر منتصف في المرضى لدى والبراز البول في مماثلة شفاء حاالت لوحظت وقد

يتم البطيئة ، النهائية المرحلة خالل لأليوبروميد. مهماً ليس الهضمي الجهاز أو   /والصفراوية القنوات إفراز فإن الكلوي ، بالطريق

مرحلة خالل منها األكبر الجزء ويحدث السابقة ، المراحل خالل الجرعة من 97٪ من التخلص يتم الجرعة ؛ من فقط ٪ 3 من التخلص

طريق عن أساساً يفرز يوبروميد أن إلى يشير مما 0.82 الكرياتينين تصفية إلى لأليوبروميد الكلوية التصفية نسبة تبلغ الرئيسية. التخلص

هي اليود ، من جم 80 إلى تصل وريدية بجرعات لأليوبروميد الدوائية الحرائك إضافي. أنبوبي امتصاص إعادة يمكن الكبيبي. الترشيح

األولى.الدرجة من متناسبة جرعة

مجموعات  التوالي.على دقيقة ،   /مل104 و دقيقة   /مل107 هو والكلى الكلي الخلوص متوسط

محددةسكانية

.)] 8.6(محددة فئات في االستخدام انظر [الكلويالقصور من يعانون مريضا 11ً على الدواء حركية دراسة أجريت

السريريةغير السموم علم 13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

لم الخصوبة. على التأثيرات أو بالسرطان اإلصابة إمكانية لتقييم  iopromideباستخدام الطويل المدى على الحيوانات على دراسات إجراء يتم لم

للزيغ البشرية الليمفاوية الخاليا تحليل المختبرفي و ، Amesاختبار ذلك في بما الدراسات من سلسلة في للجينات ساماً  Iopromideيكن

الماوس.على المهيمنة المميتة المقايسة الحيالجسم في أوفي الدقيقة ، الفأر نواة فحص الحيالجسم في أالكروموسومي ،

سريريةدراسة 14

59 و 18 بين أعمارهم تتراوح مريضاً 347 وكان عاماً ، 18 من أقل واحد مريض عمر كان مرضى ؛ 708 إلى  ULTRAVISTحقنة إعطاء تم

من  ٪)63 (446 كان مرضى ، 708 بين من . )17-88المدى (سنة 56.6 العمر متوسط   كان عاماً ؛ 60 من أكبر مريضاً 360 وكان عاماً ،

 ، ٪)1.6(11 آسيوي  ، ٪)5.1(36 إسباني  ، ٪)13.4(95 أسود  ، ٪)65.4(463 قوقازي العرقي: التوزيع كان اإلناث. من  ٪)37 (262 و الذكور

على التصور تصنيف خالل من الشعاعية الصور لجودة العالمي التقييم على الفعالية تقييم استند . ٪)14.5(103 معروفة غير أو وأخرى

داخل إجراءات  )5(خمسة دراسة تمت التشخيص. إجراء على القدرة وعلى صورة ، بدون أو ضعيفة أو جيدة أو ممتازة صورة إما أنه

من مجم 240 مل ، لكل اليود من مجم 300 مل ، لكل اليود من مجم 370 (تركيزات 4 من 1 مع الوريد في إجراءات  )3(وثالثة الشرايين

.)مللكل اليود من مجم 150 و مل ، لكل اليود

لكل اليود من ملغ  300ULTRAVIST لحقن التعمية مزدوجتين عشوائيتين سريريتين تجربتين في الدماغية الشرايين تصوير تقييم تم

العصبي الجهاز أمراض في تحدث التي النفاذية أو   /والمتغيرة الوعائية الدماغية التروية مثل حاالت من يعانون مريضاً 80 في مل

الذين المرضى من 99٪ في ممتازة أو جيدة التصور تقييمات كانت المختلفة. المركزي العصبي الجهاز اضطرابات بسبب المركزي

خالل من اإلشعاعية للنتائج تأكيد على الحصول يتم لم المرضى. غالبية في اإلشعاعي التشخيص إجراء تم  ؛ ULTRAVISTبحقن عولجوا

األخرى.التشخيص طرق

غير سريرية وتجربة التعمية مزدوجة عشوائيتين سريريتين تجربتين في األيسر البطين تصوير   /التاجيةالشرايين تصوير تقييم تم

التاجي الشريان نضح مثل حاالت من يعانون مرضى 106 في مل لكل اليود من مجم  370ULTRAVIST لحقن معشاة وغير معشاة

تغييرمثل شروط من يعانون الذين المرضى وفي الغذائي التمثيل أسباب بسبب
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المرضى. غالبية في إشعاعي تشخيص إجراء تم المرضى ، من أكثر أو ٪ 99 في ممتازة أو جيدة التصور تقييمات كانت البطين. وظيفة

األخرى.التشخيص طرق خالل من األشعة لنتائج تأكيد على الحصول يتم لم

من يعانون مريضاً 78 في التعمية مزدوجة عشوائيتين سريريتين تجربتين في الحشوية األوعية تصوير   /األبهرتصوير تقييم تم

غالبية في ممتازة أو جيدة التصور تقييمات كانت الحشوية. الدموية األوعية اضطرابات أو   /واألبهر الدم تدفق تغير مثل حاالت

تأكيد على الحصول يتم لم . ULTRAVISTحقن من يعانون الذين المرضى من ٪ 99 في إشعاعي تشخيص إجراء تم المرضى ؛

الكلوية.الشرايين تصوير مخاطر تحليل يمكن ال األخرى. التشخيص طرق خالل من اإلشعاعية للنتائج

من ملغ  300ULTRAVIST لحقن التعمية مزدوجة عشوائية سريرية تجارب ثالث في والجسم للرأس المحوسب المقطعي التصوير تقييم تم

إجراء تم المرضى ؛ من 99٪ في ممتازة أو جيدة التصور معدالت كانت الدموية. األوعية اضطرابات من يعانون مريضاً 95 في مل لكل اليود

طرق خالل من النقيض على المحوسب المقطعي التصوير لنتائج تأكيد على الحصول يتم لم المرضى. غالبية في اإلشعاعي التشخيص

األخرى.التشخيص

تم مريضاً 382 بين من والجسم. للرأس المحوسب المقطعي التصوير أجل من أعمى قارئ تجربة في  ULTRAVISTحقن تقييم تم

من ٪ 97 حوالي في ممتازة أو جيدة التصور معدالت كانت مل ، لكل اليود من ملغ  370Injection ULTRAVIST باستخدام تقييمهم

المرضى.

من ملغ 240 بحقن  ULTRAVISTلحقن التعمية مزدوجتين عشوائيتين سريريتين تجربتين في المحيطية األوردة تصوير تقييم تم

في ممتازة أو جيدة التصور معدالت كانت لألطراف. الوريدي التصريف على تؤثر اضطرابات من يعانون مريضاً 63 في مل لكل اليود

طرق خالل من اإلشعاعية للنتائج تأكيد على الحصول يتم لم المرضى. غالبية في اإلشعاعي التشخيص إجراء تم المرضى ؛ من ٪100

األخرى.التشخيص

وتصوير الشرايين ، داخل الرقمي بالطرح الدموية األوعية تصوير في لوحظت مماثلة نتائج مع مماثلة دراسات من االنتهاء تم

البولي.الجهاز وتصوير المحيطية الشرايين

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16

 Injectionقوة نقاط بثالث ومتوفر البيروجين ، من خال ٍالرائحة ، عديم قليال ً، أصفر إلى اللون وعديم وشفاف معقم مائي محلول .هو

ULTRAVIST

زجاجيةقوارير

mg  240Injection ULTRAVIST  100مل لكل اليود

)10من كرتون (قارورة مل

 mg  300Injection ULTRAVISTمل لكل اليود

 )10كرتونة (قارورة مل 100  )10كرتون (قارورة مل 50

)10كرتونة (قوارير مل 150  )10كرتونة (قوارير مل 125

370Injection ULTRAVIST  50 مل لكل يود مجم

 )10كرتونة (قوارير مل 100  )10كرتون (قارورة مل

)10كرتونة (مل 200 قوارير  )10كرتونة (مل 150 قوارير

NDCرقم

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

 ، )البلوراتذلك في بما (جسيمية مواد هناك كانت إذا أو لونه ، تغير إذا تستخدمه ال االستخدام. قبل بصرياً  ULTRAVISTجهاز افحص

أو   /وغائم حليبي مظهر (تبلور يحدث فقد التركيز ، عالي محلول هو  Injection ULTRAVISTألن نظراً معيبة. العبوات كانت إذا أو

.)عائمةبلورات أو القاع ، في رواسب

خطوط في  ULTRAVISTحقنة تحقن أو تخلط ال الكيميائي ، التوافق عدم الحتمالية نظراً التباين ، عوامل جميع مع الحال هو كما

كاملة.غذائية مضافات أو محاليل أو أخرى أدوية على تحتوي الوريد في إعطاء

منها.بالقرب أو الجسم حرارة درجة عند  ULTRAVISTجهاز استخدم

13

4130054المرجعي: الرقم



التطهير.عوامل بآثار المتبقي التلوث لمنع الشديد الحذر توخي على فاحرص منها ، التخلص يمكن ال معدات استخدام تم إذا

استخدم فقط. معقمة نقل وأجهزة محاقن باستخدام صارمة معقمة ظروف ظل في به الخاصة الحاوية من  ULTRAVISTجهاز سحب

أخرى.توصيل أنظمة إلى نقلها تم التي التباين عوامل الفور على

الضوء.من ومحمية  )فهرنهايتدرجة 59-86 (مئوية درجة 15-30 إلى بالرحالت يسمح  ؛ )فهرنهايتدرجة 77 (مئوية درجة 25 عند  ULTRAVISTتخزين

المرضىإرشاد معلومات 17

يلي:بما الصحية الرعاية مقدم أو طبيبهم إلبالغ  ULTRAVISTحقن يتلقون الذين المرضى إرشاد

)] 8.1(محددة فئات في االستخدام انظر [حواملكانوا إذا•

[الدرقيةالغدة اضطراب أو المنجلي الدم فقر مرض أو القواتم ورم أو المتعدد النخاعي بالورم مصابين كانوا إذا أو السكري بداء مصابين كانوا إذا•
)] 5.5و 5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر

كان إذا أيضاً ، المناعة. نقص أو الذاتية المناعة أو المناعة اضطرابات لديهم كان إذا أو طعام ، أو أدوية أي من حساسية لديهم كان إذا•

)] 5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [السينيةاألشعة إجراءات في المستخدمة لألصباغ السابقة الحقن على فعل رد أي لديهم

)طبيةوصفة بدون (طبية وصفة تستلزم ال التي األدوية ذلك في بما حالياً ، يتناولونها التي األدوية جميع•

)]5.9(واالحتياطات التحذيرات انظر [ULTRAVISTجهاز تلقي بعد جلدي بطفح أصيبوا إذا طبيبهم إبالغ المرضى من اطلب•

لل:المصنعة

الدوائية. للصناعات هيلثكير باير شركة

07981نيوجيرسي ويباني ،

ألمانيافي صنُع

©Inc.  Pharmaceuticals HealthCare Bayer ،  2017محفوظةالحقوق .جميع
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