
ไฮไลทเ์หล่านี้ไม่ได้รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการใช้ ULTRAVIST 
Injection อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา 
ULTRAVIST ฉบับเต็ม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง ----------------------- ห้ามใช้
ในผู้ป่วยเด็กเนื่องจากเสี่ยงต่อภาวะไตวาย (4)

• ปฏิกิริยา Anaphylactoid: anaphylactoid ทีคุ่กคามถึงชีวิตหรือถึงแก่ชีวิต
ปฏิกิริยาอาจเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการให้ ULTRAVIST โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในผู้ป่วยทีม่อีาการแพ้ (5.1)

• ภาวะไตวายเฉียบพลัน: ภาวะไตวายเฉียบพลันอาจเกิดขึ้นหลังการให้ยา 
ULTRAVIST โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มภีาวะไตวาย เบาหวาน และมะเร็งต่อม
นํ้าเหลืองหลายชนิด ใชค้วามระมัดระวังและใช้ยา ULTRAVIST ขนาดตํ่าสุดที่
จําเป็นในผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของไต (5.2 )

การฉีด ULTRAVIST (iopromide) สําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําหรือใน
หลอดเลือดแดง การอนุมัตเิบื้องต้นของสหรัฐฯ: 1995

คําเตือน: ห้ามใชใ้นทางที่ผิด ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็ม
สําหรับคําเตือนชนิดบรรจุกล่องที่สมบูรณ ์การให้เข้าช่องไขสันหลังโดย

ไมไ่ด้ตั้งใจอาจทําให้เสียชีวิต, ชัก, เลือดออกในสมอง, โคม่า, อัมพาต, 
โรคไขข้ออักเสบ, ภาวะไตวายเฉียบพลัน, หัวใจหยุดเต้น, ชัก, 
rhabdomyolysis, hyperthermia และสมองบวมนํ้า

• ปฏิกิริยาหัวใจและหลอดเลือด : การรบกวนของระบบไหลเวียนโลหิตรวมทั้งภาวะ
ช็อกและภาวะหัวใจหยุดเต้นอาจเกิดขึ้นในระหว่างหรือหลังการให้ยา ULTRAVIST 
ได้ไม่นาน (5.3 )

• ภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดตัน : การทําหลอดเลือดอาจเกี่ยวข้องกับความเสีย
หายของอวัยวะเฉพาะทีแ่ละส่วนปลาย ขาดเลือด ลิ่มเลือดอุดตัน และอวัยวะล้ม
เหลว ในขั้นตอนการตรวจหลอดเลือด ให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทีจ่ะหลุดออก
จากคราบพลัค หรือทําใหผ้นังหลอดเลือดเสียหายหรือเป็นรูพรุน คุณสมบัติทาง
เคมีกายภาพของคอนทราสต์เอเจนต์ ปริมาณยา และความเร็วของการฉีดสามารถ
ส่งผลต่อปฏิกิริยาได้ (5.4 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญล่าสุด -------------------- ------
ข้อบ่งชี้และการใช้งาน ขั้นตอนภายในหลอดเลือด (1.1) 7/2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใช้และการใช้งาน------------------- --------
ULTRAVIST (iopromide) Injection เป็นสารควบคุมความคมชัดของรังสีที่ระบุสําหรับ:

• หลอดเลือดแดงในสมองและหลอดเลือดส่วนปลาย (ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล.) (
1.1 )

• หลอดเลือดหัวใจตีบและ ventriculography ซ้าย, visceral angiography และ 
aortography (370 มก. ไอโอดีนต่อมล.) (1.1 )

• venography อุปกรณต์่อพ่วง (240 มก. ไอโอดีนต่อมล.) (1.2 )
• การตรวจทางเดินปัสสาวะ (300 มก. ไอโอดีนต่อมล.) (1.2 )
• การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ทีต่ัดกันของศีรษะและร่างกาย (ไอโอดีน 300 

มก. ต่อมล. และไอโอดีน 370 มก. ต่อมล.) (1.2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไม่พึงประสงค์ -------------------- ------------
อาการไมพ่ึงประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุด (>1%) ได้แก่ ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, ปฏิกิริยาบริเวณทีฉ่ีดและ
บริเวณทีฉ่ีด, การขยายตัวของหลอดเลือด, อาเจียน, ปวดหลัง, ความเร่งด่วนทางปัสสาวะ, อาการ
เจ็บหน้าอก, ปวด, อาการผิดปกติและการมองเห็นผิดปกติ (6)

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ Bayer HealthCare 
Pharmaceuticals Inc. ที่ 1-888-842-2937 หรือ FDA ที่ 1-800 FDA-1088 หรือ
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร ---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ใชใ้นประชากรเฉพาะ ---------------------------------
ปรับแต่งปริมาตรและความเข้มข้นของ ULTRAVIST Injection อย่างระมัดระวังเพื่อใช้
สําหรับกระบวนการเกี่ยวกับหลอดเลือดตามตารางการจ่ายยาเฉพาะ ปรับขนาดยาตาม
ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ นํ้าหนักตัว ขนาดของหลอดเลือด และอัตราการไหลเวียนของเลือด
ภายในหลอดเลือด (2 )

• ยังไม่มกีารศึกษาทีเ่พียงพอและมกีารควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจาก
การศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่ได้คาดการณ์ถึงการตอบสนองของมนุษย์เสมอ
ไป ยานีจ้ึงควรใชใ้นระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะในกรณทีี่จําเป็นอย่างยิ่ง (8.1 )

• ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ ULTRAVIST Injection ได้รับการยอมรับใน
เด็กอายุมากกว่า 2 ปี (8.4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง ----------------------------

ULTRAVIST Injection มีจุดแข็งสามจุด: ไอโอดีน 240 มก. ต่อมล.; ไอโอดีน 300 มก. 
ต่อมล.; ไอโอดีน 370 มก. ต่อมล. (3 ) ดูข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย 17

แก้ไขเมื่อ: 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม------------------------------------
• การฉีด ULTRAVIST มีข้อห้ามสําหรับการใช้งานทางช่องไขสันหลัง (4 ) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลการสั่งยาฉบับเต็ม: สารบัญ* คําเตือน: ไม่ใช่สําหรับการใช้
ในทางทีผ่ิด 1 ข้อบ่งชี้และการใชง้าน

1.1 ขั้นตอนภายในหลอดเลือด*
1.2 กระบวนการทางหลอดเลือดดํา*

2 ปริมาณและการบริหาร
2.1 ขั้นตอนภายในหลอดเลือด
2.2 กระบวนการทางหลอดเลือดดํา
2.3 การใหย้าในเด็ก

3 รูปแบบการใหย้าและความแรง 4 ข้อห้าม

5 คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 ปฏิกิริยา Anaphylactoid
5.2 การบาดเจ็บของไตเฉียบพลันที่เกิดจากความคมชัด
5.3 ปฏิกิริยาหัวใจและหลอดเลือด
5.4 ภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดตัน
5.5 ปฏิกิริยาในผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยดท์ํางานเกิน ฟีโอโครโมไซโตมา หรือโรคเคียว

5.6 ความมหัศจรรย์
5.7 เพิ่มการได้รับรังสี
5.8 การรบกวนการตีความภาพ
5.9 อาการไม่พึงประสงคท์ี่รุนแรงทางผิวหนัง 

6 อาการไม่พึงประสงค์
6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก
6.2 ประสบการณห์ลังการขาย

6.3 กุมารเวชศาสตร์
7 ปฏิกิริยาระหว่างยา

7.1 ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา
7.2 ปฏิกิริยาระหว่างการทดสอบยากับห้อง

ปฏิบัติการ 8 ใชใ้นประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์
8.3 การพยาบาลมารดา
8.4 การใช้ในเด็ก
8.5 การใชผู้้สูงอายุ
8.6 การด้อยค่าของไต

10 เกินขนาด
11 คําอธิบาย
12 เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์
12.2 เภสัชพลศาสตร์
12.3 เภสัชจลนศาสตร์

13 พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์ 

14 การศึกษาทางคลินิก
16 วิธกีารจัดหา/จัดเก็บและจัดการ 17 ข้อมูลการให้คํา
ปรึกษาผู้ป่วย
* ส่วนหรือส่วนย่อยทีล่ะเว้นจากข้อมูลการสั่งจ่ายฉบับเต็มจะไม่อยู่ในรายการ

รหัสอ้างอิง: 4130054 1
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

คําเตือน: ห้ามใช้ในทางที่ผิด
การให้สารในช่องไขสันหลังโดยไมไ่ด้ตั้งใจอาจทําให้เสียชีวิต, ชัก, เลือดออกในสมอง, โคม่า, อัมพาต, โรคไขข้ออักเสบ, ภาวะไต
วายเฉียบพลัน, หัวใจหยุดเต้น, ชัก, rhabdomyolysis, hyperthermia และสมองบวมนํ้า[ดูข้อห้าม (4)].

1 ข้อบ่งชี้และการใชง้าน

อุลตร้าวิส®การฉีดเป็นตัวแทนคอนทราสต์ทีม่ไีอโอดีนทีร่ะบไุว้สําหรับ:
1.1 ขั้นตอนภายในหลอดเลือด*
• ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล. สําหรับการตรวจหลอดเลือดในสมองและหลอดเลือดส่วนปลาย

• ไอโอดีน 370 มก. ต่อมล. สําหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจและ ventriculography ซ้าย, angiography เกี่ยวกับอวัยวะภายในและหลอดเลือด

1.2 กระบวนการทางหลอดเลือดดํา*

• ไอโอดีน 240 มก. ต่อมล. สําหรับการตรวจหลอดเลือดส่วนปลาย

• ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล. สําหรับการตรวจทางเดินปัสสาวะ

• ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล. และไอโอดีน 370 มก. ต่อมล. สําหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ทีต่ัดกันของศีรษะและลําตัว (
บริเวณช่องอก ช่องท้อง และช่องท้อง) สําหรับการประเมินรอยโรคเนื้องอกและไม่ใชเ่นื้องอก ประโยชน์ของการเพิ่มความคมชัด
สําหรับการตรวจสอบพื้นที่ retrobulbar และ glioma เกรดตํ่าหรือแทรกซึมยังไม่ได้รับการพิสูจน์

* สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มข้นและปริมาณสําหรับประชากรเด็ก[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.3 ) และการใชง้านในประชากรเฉพาะ 
(8.4 )].

2 ปริมาณและการบริหาร
• ตรวจสอบด้วยสายตา ULTRAVIST เพื่อหาอนุภาคและ/หรือการเปลี่ยนสี เมื่อใดก็ตามทีส่ารละลายและภาชนะอนุญาต ห้ามใช้ 

ULTRAVIST หากพบว่ามีฝุ่นละอองและ/หรือการเปลี่ยนสี

• กําหนดปริมาตรและความเข้มข้นของ ULTRAVIST Injection ทีจ่ะใช้โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ นํ้าหนักตัว ขนาดของหลอด
เลือด และอัตราการไหลของเลือดภายในหลอดเลือด พิจารณาขอบเขตของการทําใหท้ึบแสงที่จําเป็น โครงสร้างหรือพื้นทีท่ี่จะตรวจ
สอบ กระบวนการของโรคทีส่่งผลต่อผู้ป่วย อุปกรณ์และเทคนิคทีจ่ะใช้ ยังไม่มีการศึกษาการปรับขนาดยาเฉพาะสําหรับอายุ เพศ นํ้า
หนัก และการทํางานของไตสําหรับการฉีด ULTRAVIST เช่นเดียวกับสารทึบรังสทีี่มีไอโอดีนทั้งหมด ปริมาณทีน่้อยกว่าอาจมคีวาม
เสี่ยงน้อยกว่า ประสิทธิภาพของ ULTRAVIST Injection ตํ่ากว่าปริมาณที่แนะนํายังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

• ปริมาณไอโอดีนทีแ่นะนําในผู้ใหญ่สูงสุดคือ 86 กรัม; ยังไม่ได้กําหนดปริมาณไอโอดีนรวมสูงสุดทีแ่นะนําสําหรับผู้ป่วยเด็ก

• ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอก่อนและหลังการให้ยา ULTRAVIST[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2 )].

• การอุ่น ULTRAVIST ให้อยู่ทีอุ่ณหภูมิร่างกายไม่นานก่อนการใหย้า อาจช่วยเพิ่มความทนทานและความสะดวกในการฉีด[ดูการ
จัดหา/การจัดเก็บและการจัดการอย่างไร (16 )].

2.1 ขั้นตอนภายในหลอดเลือด
ปริมาณและอัตราการฉีดคอนทราสต์เอเจนต์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริเวณที่ฉีดและพื้นที่ทีก่ําลังตรวจสอบ ฉีดคอนทราสต์
ที่อัตราโดยประมาณเท่ากับอัตราการไหลในภาชนะที่ฉีด

• Cerebral Arteriography (ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล.), หลอดเลือดหัวใจตีบและ Ventriculography ซ้าย (370 มก. ไอโอดีนต่อมล.), 
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล.): ดูตารางที่ 1.

• Aortography และ Visceral Angiography (370 มก. ไอโอดีนต่อมล.):
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ใช้ปริมาตรและอัตราการฉีดคอนทราสต์เป็นสัดส่วนกับการไหลเวียนของเลือดและสัมพันธ์กับลักษณะเฉพาะของหลอดเลือดและ
พยาธิสภาพของหลอดเลือดเฉพาะทีก่ําลังศึกษา ไม่เกิน 225 มล. เป็นปริมาณรวมสําหรับขั้นตอน

ตารางที่ 1: ปริมาณการฉีดที่แนะนําสําหรับขั้นตอนภายในหลอดเลือดในผู้ใหญ่
สมอง

หลอดเลือดแดง
(300 มก. ไอโอดีนต่อมล.)

Peripheral Arteriography (

ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล.)

หลอดเลือดหัวใจ
และ

Ventriculography ซ้าย
(370 มก. ไอโอดีนต่อมล.)

หลอดเลือดแดง carotid 3–12 มล.

4–12 มล.

20–50 มล

-
-
-

-
-
-

หลอดเลือดแดงกระดูกสันหลัง

การฉีด Aortic Arch (4 การศึกษาหลอดเลือด)

หลอดเลือดหัวใจตีบขวา -
-
-

-
-
-

3–14 มล

3–14 มล

30-60 มล
หลอดเลือดหัวใจตีบซ้าย

ช่องซ้าย

หลอดเลือดแดงใหญ่

กิ่งใหญข่องช่องท้อง Aorta

-
-

-
-

-
-

Subclavian หรือ Femoral Artery

Aortic Bifurcation (การไหลบ่าส่วนปลาย)

-
-

5–40 มล

25–50 มล

-
-

ปริมาณรวมสูงสุด 150 มล. 250 มล. 225 มล.

2.2 กระบวนการทางหลอดเลือดดํา

• Venography อุปกรณ์ต่อพ่วง (240 มก. ไอโอดีนต่อมล.):

ฉีดปริมาตรขั้นตํ่าทีจ่ําเป็นเพื่อให้เห็นภาพโครงสร้างที่ตรวจสอบได้อย่างน่าพอใจ ไม่เกิน 250 มล. เป็นปริมาณรวมสําหรับขั้นตอน

• Contrast Computed Tomography (CT) (300 มก. ไอโอดีนต่อมล. และ 370 มก. ไอโอดีนต่อมล.) และ Excretory Urography (300 
มก. ไอโอดีนต่อมล.): ดูตารางที่ 2.

ตารางที่ 2: การฉีด ULTRAVIST ที่แนะนําสําหรับการบริหารความคมชัดทางหลอดเลือดดําสําหรับผู้ใหญ่
คํานวณความคมชัด

เอกซเรย์
(370 มก. ไอโอดีนต่อมล.)

Urography ขับถ่าย
(300 มก. ไอโอดีนต่อมล.)

เอกซ์เรยค์อมพิวเตอรค์วามคมชัด
(300 มก. ไอโอดีนต่อมล.)

ประมาณ 300 มก.
ไอโอดีนต่อกิโลกรัมนํ้าหนัก

ตัว (ผู้ใหญ่ทีม่ีไตปกติ
การทํางาน)

Urography ขับถ่าย - -

ศีรษะ - 50–200 มล. 41–162 มล.

ร่างกาย

ยาลูกกลอนฉีด -
-

50–200 มล.

100–200 มล.

41–162 มล.

81–162 มลRapid Infusion

ปริมาณรวมสูงสุด 100 มล. (ไอโอดีน 30 กรัม) 200 มล. (60 กรัมไอโอดีน) 162 มล. (60 กรัมไอโอดีน)

2.3 การให้ยาในเด็ก
ปริมาณที่แนะนําในเด็กอายุมากกว่า 2 ปสีําหรับการประเมินต่อไปนีค้ือ:

• ภายในหลอดเลือดแดง:

ห้องหัวใจและหลอดเลือดทีเ่กี่ยวข้อง(ไอโอดีน 370 มก. ต่อมล.):
ฉีด 1 ถึง 2 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (มล./กก.) ไม่เกิน 4 มล./กก. เป็นขนาดยาทั้งหมด

3

รหัสอ้างอิง: 4130054

สถ
าน

ทีฉ่
ีดเ

ข้า
เส

้นเ
ลือ

ดแ
ดง



• ทางหลอดเลือดดํา:

Contrast Computerized Tomography หรือ Excretory Urography (ไอโอดีน 300 มก. ต่อ
มล.): ฉีด 1 ถึง 2 มล./กก. ไม่เกิน 3 มล./กก. เป็นปริมาณรวม

ความสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของปริมาณ ความเข้มข้น หรือขั้นตอนอื่นๆ ยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น[ดูการใชง้านใน
กลุ่มประชากรเฉพาะ (8.4 ) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3 )].

3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง
ULTRAVIST Injection เป็นสารละลายไอโอโพรไมด์ที่ไม่มีไอโอนิก ปราศจากเชื้อ ใส ไม่มสีีถึงเหลืองเล็กน้อย ไม่มกีลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็ง 
ซึ่งประกอบด้วยบัฟเฟอร์ทรอมเมทามีน 2.42 มก./มล. และ 0.1 มก./มล. edetate แคลเซียมไดโซเดียม โคลง

ULTRAVIST Injection มีจุดแข็งสามจุด: ไอโอดีน 240 มก. ต่อ
มล. ให้ไอโอดีน 498.72 มก. / มล. ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล. ให้
ไอโอดีน 623.4 มก. / มล. ไอโอดีน 370 มก. ต่อมล. ให้ไอโอดีน 
768.86 มก. / มล.

4 ข้อห้าม
• ห้ามใช้ ULTRAVIST Injection ทางช่องไขสันหลัง การให้เข้าช่องไขสันหลังโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทําใหเ้สียชีวิต, ชัก, เลือดออก

ในสมอง, โคม่า, อัมพาต, โรคไขข้ออักเสบ, ภาวะไตวายเฉียบพลัน, หัวใจหยุดเต้น, ชัก, rhabdomyolysis, hyperthermia 
และสมองบวมนํ้า

• ภาวะขาดนํ้าในขั้นเตรียมการ (เช่น การอดอาหารเป็นเวลานานและการให้ยาระบาย) ก่อนการฉีด ULTRAVIST Injection ถือเป็น
ข้อห้ามในผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากมคีวามเสี่ยงต่อภาวะไตวายเฉียบพลัน

5 คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 ปฏิกิริยา Anaphylactoid

ปฏิกิริยา anaphylactoid ทีคุ่กคามชีวิตหรือถึงแกช่ีวิต อาจเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการให้ ULTRAVIST อาการต่างๆ ได้แก่ การหยุด
หายใจ ภาวะขาดกล่องเสียง หลอดลมหดเกร็ง ภาวะแองจิโออดีีมา และภาวะช็อก ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับประวัติของปฏิกิริยา
ก่อนหน้าต่อสารต้านความชัด (3 เท่า) ความไวต่อไอโอดีนทีท่ราบและอาการแพ้ทีท่ราบ (กล่าวคือ โรคหอบหืด ไข้ละอองฟาง และอาการแพ้
อาหาร) หรือภาวะภูมไิวเกินอื่นๆ (2 เท่า).ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาการใช้สารคอนทราสต์ทีม่ีไอโอดีนในผู้ป่วยที่มปีระวัตหิรือ
ความผิดปกติเหล่านี้
สิ่งอํานวยความสะดวกฉุกเฉินและบุคลากรทีไ่ด้รับการฝึกอบรมในการรักษาปฏิกิริยา anaphylactoid ควรมีอย่างน้อย 30 ถึง 60 
นาทหีลังการให้ยา ULTRAVIST

5.2 การบาดเจ็บของไตเฉียบพลันที่เกิดจากความคมชัด

การบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลัน รวมทั้งภาวะไตวาย อาจเกิดขึ้นหลังการให้ ULTRAVIST ทางหลอดเลือด ปัจจัยเสี่ยงได้แก่: ภาวะไตไมเ่พียง
พอ, ภาวะขาดนํ้า, เบาหวาน, ภาวะหัวใจล้มเหลว, โรคหลอดเลือดขั้นสูง, อายุสูงอายุ, การใชย้าที่เป็นพิษต่อไตหรือยาขับปัสสาวะร่วมกัน, 
มัลติเพิล myeloma / paraproteinemia, ULTRAVIST ซํ้า ๆ และ / หรือขนาดใหญ่

ใช้ยา ULTRAVIST ขนาดตํ่าสุดที่จําเป็นในผู้ป่วยไตวาย ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอก่อนและหลังการให้ยา ULTRAVIST

5.3 ปฏิกิริยาหัวใจและหลอดเลือด

ULTRAVIST เพิ่มโหลดออสโมติกในกระแสเลือด และอาจทําให้เกิดการรบกวนของโลหิตวิทยาเฉียบพลันหรือล่าช้าในผู้ป่วยทีม่ีภาวะ
หัวใจล้มเหลว การทํางานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง โรคไตและตับรวม ไตและโรคหัวใจรวมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้ยาซํ้าและ/
หรือขนาดใหญ่[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7 )].
ในบรรดาผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาหัวใจและหลอดเลือด การเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มฉีดจนถึง 10 นาทีต่อมา ลักษณะสําคัญคือ
ภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัจจัยพื้นฐาน มีการเผยแพรร่ายงานภาวะความดันโลหิตตกและการช็อกทีแ่ยก
ออกมาต่างหากแล้ว
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การใช้ ULTRAVIST อาจทําใหเ้กิดอาการบวมนํ้าที่ปอดในผู้ป่วยทีม่ีภาวะหัวใจล้มเหลว จากรายงานทีต่พีิมพ์ การเสียชีวิตจากการใชส้าร
คอนทราสต์ที่มีไอโอดีนมีตั้งแต่ 6.6 ต่อ 1 ล้านคน (0.00066 เปอร์เซ็นต)์ ถึง 1 ใน 10,000 คน (0.01 เปอร์เซ็นต)์ สังเกตผู้ป่วยโรค
หัวใจและหลอดเลือดที่มีอยู่ก่อนเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังการใหย้า ULTRAVIST

5.4 ภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดตัน
• การทํา angiography อาจเกี่ยวข้องกับความเสียหายของอวัยวะในท้องถิ่นและส่วนปลาย ขาดเลือด ลิ่มเลือดอุดตัน และอวัยวะล้ม

เหลวรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตสมองแขนขา อาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื้อหัวใจตาย ไซนัสหยุดทํางาน ความผิดปกติของ
ตับและไต ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ขอแนะนําให้ใชเ้ทคนิคการสร้างเส้นเลือดใหม่อย่างพิถีพิถัน รวมถึงการใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับการปรับ
ลวดและสายสวน การใชร้ะบบท่อร่วมและ/หรือก๊อกปิดนํ้าแบบสามทาง การชะล้างสายสวนบ่อยๆ ด้วยนํ้าเกลือเฮปาริไนซ์ และลด
ความยาวของขั้นตอน ในขั้นตอนการตรวจหลอดเลือด ให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทีจ่ะหลุดออกจากคราบพลัคหรือทําลายหรือเจาะ
ผนังหลอดเลือดด้วยหลอดเลือดโป่งพองที่เกิดขึ้น เลือดออกที่บริเวณทีเ่จาะ การผ่าหลอดเลือดหัวใจตีบระหว่างการใชส้ายสวนและ
การฉีดสารทึบรังสี คุณสมบัติทางเคมกีายภาพของสารตัดกัน ปริมาณและความเร็วในการฉีดสามารถส่งผลต่อปฏิกิริยาได้ ทดสอบ
การฉีดเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการวางสายสวนที่เหมาะสม การเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่เพิ่มขึ้นและการกระตุน้ระบบเสริมก็เกิดขึ้นเช่นกัน 
บุคลากรเฉพาะทางและอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่พียงพอสําหรับการช่วยชีวิตและคาร์ดิโอเวอชั่นในทันทีเป็นสิ่งจําเป็น 
ตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพตลอดขั้นตอน

• ระมัดระวังในการตรวจ venography ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (thrombosis) หนาวสั่น (phlebitis) โรคขาดเลือดรุนแรง ติดเชื้อเฉพาะ
ที่ ลิ่มเลือดอุดตัน (venous thrombosis) หรือระบบหลอดเลือดดําอุดตันโดยสิ้นเชิง

• การแข็งตัวของเลือดอาจเกิดขึ้นเมื่อเลือดยังคงสัมผัสกับกระบอกฉีดยาที่มีสารต้านไอโอดีน

• หลีกเลี่ยง angiography เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ในผู้ป่วยที่มี homocystinuria เนื่องจากมคีวามเสี่ยงที่จะทําให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและ
เส้นเลือดอุดตัน[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.2 )].

5.5 ปฏิกิริยาในผูป้่วยโรคต่อมไทรอยด์ทํางานเกิน ฟีโอโครโมไซโตมา หรือโรคเคียว
ไทรอยด์สตอร์มในผู้ป่วยไฮเปอร์ไทรอยด์พายไุทรอยด์เกิดขึ้นหลังจากการใช้สารทึบรังสทีี่มีไอโอดีนเข้าเส้นเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์
ทํางานเกิน หรือมีก้อนไทรอยด์ทํางานโดยอัตโนมัติ ประเมินความเสี่ยงในผูป้่วยดังกล่าวก่อนใช้สารคอนทราสต์ทีม่ีไอโอดีน

วิกฤตความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย pheochromocytomaให้ยาคอนทราสตท์ี่มีไอโอดีนด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มี 
pheochromocytoma ที่ทราบหรือสงสัย ใส่จํานวนความคมชัดขั้นตํ่าทีจ่ําเป็น ประเมินความดันโลหิตตลอดการทําหัตถการและมี
มาตรการรักษาภาวะวิกฤตความดันโลหิตสูงทีห่าไดง้่าย
โรคเซลล์เคียวสารที่ตัดกันอาจส่งเสริมการเคียวในบุคคลทีเ่ป็น homozygous สําหรับโรคเซลล์รูปเคียวเมื่อให้ยาในหลอดเลือด

5.6 ความมหัศจรรย์

Extravasation ของ ULTRAVIST Injection อาจทําให้เกิดเนื้อร้ายเนื้อเยื่อและ / หรือกลุ่มอาการของช่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีโรคหลอด
เลือดแดงหรือหลอดเลือดดํารุนแรง

5.7 เพิ่มการได้รับรังสี
การตัดสินใจใชก้ารเพิ่มความคมชัดนั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงและการได้รับรังสีทีเ่พิ่มขึ้น ใช้คอนทราสต์หลังจากการประเมินทางคลินิก 
ข้อมูลทางรังสีอื่นๆ อย่างรอบคอบ และผลลัพธข์องการตรวจ CT ที่ไม่มีคอนทราสต์ โดยคํานึงถึงปริมาณรังสทีี่เพิ่มขึ้นและความเสี่ย
งอื่นๆ
5.8 การรบกวนการตีความภาพ
เช่นเดียวกับสารควบคุมความเปรียบต่างที่มีไอโอดีนอื่น ๆ การใช้ ULTRAVIST Injection อาจทําให้รอยโรคบางส่วนปิดบังซึ่งพบเห็นได้
ในการสแกน CT ทีไ่ม่มีคอนทราสต์ รอยโรคทีก่ลายเป็นปูนจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นน้อยกว่า การเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้องอกหลังการรักษา
อาจลดลง การทึบแสงของไส้เดือนฝอยทีด่้อยกว่าหลังการใหส้ารทึบรังสีส่งผลให้เกิดการวินิจฉัยทีผ่ิดพลาด โรคหลอดเลือดสมองตีบ
ของการโจมตีล่าสุดอาจมองเห็นได้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงความคมชัด อย่างไรก็ตาม ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในวัยชราอาจถูกบดบัง
โดยสารคอนทราสต์
ในผู้ป่วยที่มีอุปสรรคเลือดสมองและภาวะไตวาย สารต้านไอโอดีนมีความเกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของอุปสรรคในเลือดและการสะสม
ของความคมชัดในสมอง การสะสมของความคมชัดในสมองยังเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ทราบหรือสงสัยว่าสิ่งกีดขวางเลือดและสมองจะถูก
รบกวน
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5.9 อาการไม่พึงประสงคท์ี่รุนแรงทางผิวหนัง

อาการไม่พึงประสงคท์างผิวหนังอย่างรุนแรง (SCAR) อาจเกิดขึ้นจาก 1 ชั่วโมงถึงหลายสัปดาห์หลังการให้สารทึบแสงในหลอดเลือด 
ปฏิกิริยาเหล่านี้รวมถึงกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน และ toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN) ภาวะตุ่มหนองจากภายนอกแบบ
เฉียบพลัน (AGEP) และปฏิกิริยาของยาทีม่ี eosinophilia และอาการทางระบบ (DRESS) ความรุนแรงของปฏิกิริยาอาจเพิ่มขึ้นและ
เวลาที่เริ่มมีอาการอาจลดลงเมื่อใชส้ารคอนทราสต์ซํ้า ยาป้องกันโรคอาจไม่สามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการข้างเคียงที่รุนแรงที่
ผิวหนังได้ หลีกเลี่ยงการให้ ULTRAVIST แกผู่้ป่วยทีม่ปีระวัติเกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่ผิวหนังอย่างรุนแรงต่อ ULTRAVIST.6 อาการ
ไม่พึงประสงค์
อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่สําคัญที่สุดในผูป้่วยที่ได้รับ ULTRAVIST ได้แก่ ช็อกจากอะนาไฟแล็กตอยด์, การบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลันทีเ่กิดจากความ
คมชัด, โคม่า, โรคหลอดเลือดสมองตีบ, โรคหลอดเลือดสมอง, อาการบวมนํ้าในสมอง, การชัก, ภาวะหัวใจหยุดเต้น, ภาวะหัวใจหยุดเต้น, กล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว, หัวใจเต้นช้า, ตัวเขียว, ความดันเลือดตํ่า, ช็อก, หายใจลําบาก, อาการบวมนํ้าที่ปอด, การ
หายใจไม่เพียงพอและความทะเยอทะยาน

6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทีส่ังเกตพบในการทดลองทางคลินิก
ของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และอาจไมส่ะท้อนหรือคาดการณ์อัตราทีส่ังเกตได้ในทาง
ปฏิบัติ

ตารางอุบัติการณก์ารเกิดปฏิกิริยาต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุมซึ่ง ULTRAVIST Injection ใหก้ับผู้ป่วย 
1142 ราย รายชื่อนี้รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงแหล่งที่มา
อาการไม่พึงประสงคแ์สดงโดย System Organ Class และในลําดับการเกิดขึ้นทีล่ดลงสําหรับอัตราที่มากกว่า 1% ในกลุ่ม 
ULTRAVIST: ดตูารางที่ 3.

ตารางที่ 3: อาการไมพ่ึงประสงค์ที่รายงานใน > 1% ของผู้ป่วยที่ไดร้ับ ULTRAVIST
การฉีดในการทดลองทางคลินิก

เครื่องฉีดอุลตร้าวิส
อวัยวะระบบ อาการไม่พึงประสงค์ N=1142 (%)

ปวดศีรษะ 46 (4)
ความผิดปกติของระบบประสาท

Dysgeusia 15 (1.3)
ความผิดปกติของดวงตา การมองเห็นผิดปกติ 12 (1.1)
ความผิดปกติของหัวใจ เจ็บหน้าอก 18 (1.6)
ความผิดปกติของหลอดเลือด การขยายหลอดเลือด 30 (2.6)

คลื่นไส้ 42 (3.7)
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร อาเจียน 22 (1.9)
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ปวดหลัง 22 (1.9)
ความผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ ความเร่งด่วนทางปัสสาวะ 21 (1.8)

บริเวณที่ฉีดและบริเวณที่ฉีด
ปฏิกิริยา (ตกเลือด,

ห้อ, ปวด, บวมนํ้า,
ผื่นแดง, ผื่น)

41 (3.7)ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน

ความเจ็บปวด 13 (1.4)

อาการไม่พึงประสงคอ์ย่างน้อยหนึ่งรายการได้รับการบันทึกในผู้ป่วย 273 คนจาก 1142 คน (24%) ในระหว่างการทดลองทางคลินิก 
โดยเกิดขึ้นพร้อมกันกับการใช้ ULTRAVIST Injection หรือภายในระยะเวลาทีก่ําหนดของระยะเวลาติดตามผลการศึกษา (24–72 
ชั่วโมง) การฉีด ULTRAVIST มักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกอบอุ่นและ/หรือเจ็บปวด
ปฏิกิริยาที่ร้ายแรง คุกคามถึงชีวิต และอันตรายถึงชีวิตเกี่ยวข้องกับการใชส้ารคอนทราสต์ที่มีไอโอดีน ซึ่งรวมถึงการฉีด 
ULTRAVIST ในการทดลองทางคลินิก ผู้ป่วย 7/1142 รายทีไ่ด้รับ ULTRAVIST Injection เสียชีวิต 5 วันหรือหลังจากนั้นหลังจาก
ให้ยา นอกจากนี้ ผู้ป่วย 10/1142 รายที่ได้รับ ULTRAVIST Injection ก็มีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง
อาการไม่พึงประสงคด์ังต่อไปนีพ้บได้ใน≤ 1% ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับ ULTRAVIST Injection: ความผิดปกตขิองหัวใจ:
atrioventricular block (สมบูรณ)์, bradycardia, ventricular extrasystole
ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหาร:ไม่สบายท้อง, ปวดท้อง, ปวดท้องตอนบน, ท้องผูก, ท้องร่วง, ปากแห้ง, อาการอาหารไม่
ย่อย, ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหาร, ปวดท้อง, นํ้าลายไหลเพิ่มขึ้น, ไม่สบายท้อง, ปวดบริเวณทวารหนัก
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ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน:อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ความรู้สึกไมส่บายหน้าอก, หนาวสั่น, กระหายนํ้ามากเกินไป, การขยายตัว, รู้สึกร้อน, เหงื่อ
ออกมาก, อาการป่วยไข,้ อาการบวมนํ้าทีอุ่ปกรณ์ต่อพ่วง, pyrexia

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน:หอบหืด ใบหน้าบวมนํ้า

การสืบสวน:แลคเตทดีไฮโดรจีเนสในเลือดเพิ่มขึ้น ยูเรียในเลือดเพิ่มขึ้น เฮโมโกลบินเพิ่มขึ้น จํานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น

ความผิดปกตขิองกล้ามเนื้อและกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน:ปวดข้อ, ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก, myasthenia, ปวดคอ, ปวดปลาย
แขน

ความผิดปกติของระบบประสาท:ความปั่นป่วน, สับสน, ชัก, เวียนศีรษะ, hypertonia, hypesthesia, ไม่ประสานกัน, โรคระบบประสาท, อาการ
ง่วงนอน, ความผิดปกติของคําพูด, การสั่นสะเทือน, อาชา, ข้อบกพร่องด้านการมองเห็น

ความผิดปกติทางจิตเวช:ความวิตกกังวล

ความผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ:ปัสสาวะลําบาก ปวดไต การเก็บปัสสาวะ

ความผิดปกตขิองระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และทางเดินอาหาร:ภาวะหยุดหายใจขณะไอเพิ่มขึ้น หายใจลําบาก ขาดออกซิเจน 
คอหอยบวมนํ้า pharyngitis เยื่อหุ้มปอดไหล ความดันปอดสูง โรคระบบทางเดินหายใจ เจ็บคอ

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง:เกิดผื่นแดง, อาการคัน, ผื่น, ลมพิษ

ความผิดปกติของหลอดเลือด:หลอดเลือดหัวใจตีบตัน, แดง, ความดันโลหิตสูง, ความดันเลือดตํ่า, ความผิดปกติของหลอดเลือดส่วนปลาย, เป็นลมหมดสติ, 
ความผิดปกติของหลอดเลือด

6.2 ประสบการณห์ลังการขาย
มีอาการข้างเคียงดังต่อไปนีไ้ด้รับการระบุในระหว่างการอนุมัติหลังการใช้ ULTRAVIST Injection เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงาน
โดยสมัครใจจากประชากรที่มขีนาดไมแ่น่นอน จึงเป็นไปไม่ได้เสมอที่จะประมาณความถี่ของปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการไดร้ับยา
อาการไม่พึงประสงคท์ี่รายงานในการเฝ้าระวังหลังการขายในต่างประเทศและการทดลองอื่น ๆ ด้วยการใช้ ULTRAVIST Injection 
ได้แก่ :
ความผิดปกตขิองหัวใจ:ภาวะหัวใจหยุดเต้น, ภาวะหัวใจห้องล่าง, ภาวะหัวใจห้องบน, หัวใจเต้นเร็ว, ใจสั่น, ภาวะหัวใจล้มเหลว, กล้าม
เนื้อหัวใจตาย, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ความผิดปกติของหูและเขาวงกต:อาการเวียนศีรษะ, หูอื้อ

ความผิดปกติของต่อมไรท้่อ:hyperthyroidism, วิกฤต thyrotoxic, hypothyroidism; การทดสอบการทํางานของต่อมไทรอยด์ที่
บ่งบอกถึงภาวะไทรอยด์ทํางานตํ่าหรือการปราบปรามของต่อมไทรอยด์ชั่วคราวนั้นได้รับรายงานอย่างไม่ปกติหลังจากการบริหารความคม
ชัดของไอโอดีนสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญแ่ละเด็ก ซึ่งรวมถึงทารก ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาภาวะไทรอยดท์ํางานตํ่า

ความผิดปกตขิองตา:โรคม่านตาอักเสบ ความผิดปกตขิองระบบทางเดิน
อาหาร:กลืนลําบาก บวมของต่อมนํ้าลาย
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน:ปฏิกิริยา anaphylactoid (รวมถึงกรณทีีเ่สียชีวิต), การหยุดหายใจ, anaphylactoid shock, 
angioedema, laryngeal edema, laryngospasm, bronchospasm, ภูมิไวเกิน

ความผิดปกตขิองกล้ามเนื้อและกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน:ซนิโดรมช่องในกรณขีอง extravasation
ความผิดปกติของระบบประสาท:ภาวะขาดเลือดในสมอง/กล้ามเนื้อขาดเลือด, อัมพาต, อัมพฤกษ์, คอร์ติคตาบอดชั่วคราว, ความพิการทางสมอง, โคม่า, 
หมดสติ, ความจําเสื่อม, ภาวะ hypotonia, อาการกําเริบของอาการ myasthenia gravis

ความผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ:ภาวะไตวาย ภาวะโลหิตจาง

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และทางเดินอาหาร:อาการบวมนํ้าที่ปอด, กลุ่มอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน, โรคหอบหืด

ความผิดปกตขิองผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง:ปฏิกิริยามีตั้งแตไ่ม่รุนแรง (เช่น ผื่น ผื่นแดง อาการคัน ลมพิษ และการเปลี่ยนสีของ
ผิวหนัง) ไปจนถึงรุนแรง (เช่น กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน และ toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN) ภาวะตุ่มหนอง
ลุกลามแบบเฉียบพลัน (AGEP) และปฏิกิริยาของยากับ eosinophilia และอาการทางระบบ (ชุด)].
ความผิดปกตขิองหลอดเลือด:vasospasm
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6.3 กุมารเวชศาสตร์

ลักษณะโดยรวม คุณภาพ และความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยเด็กโดยทั่วไปจะคล้ายกับทีร่ายงานในผู้ป่วยผู้ใหญ่ อาการไม่
พึงประสงค์เพิ่มเติมทีร่ายงานในผูป้่วยเด็กจากการเฝ้าระวังการตลาดต่างประเทศหรือข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ :epistaxis, angioedema, 
migraine, ความผิดปกติของข้อต่อ (effusion), ปวดกล้ามเนื้อ, ความผิดปกติของเยื่อเมือก (บวมของเยื่อเมือก), เยื่อบุตาอักเสบ, 
ขาดออกซิเจน, การปะทุคงที,่ เวียนศีรษะ, เบาหวานจืดและสมองบวม (ดูการ ใช้ในประชากรเฉพาะ (8.4 )].

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา
7.1 ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา
ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไต biguanides อาจทําใหเ้กิดกรดแลคติกได้ ULTRAVIST ดูเหมือนจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรด
แลคติกที่เกิดจาก biguanide ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทํางานของไตทีแ่ย่ลง[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2 )].

ผู้ป่วยที่ใชย้า beta-blockers อาจไม่ตอบสนองต่อขนาดยาปกติของ epinephrine ที่ใชร้ักษาอาการแพ้ เนื่องจากมีความเสี่ยงทีจ่ะ
เกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ยาคอนทราสต์ทีม่ีไอโอดีนแก่ผู้ป่วยที่ใชย้าเบตาบล็อคเกอร์

Interleukins มีความเกี่ยวข้องกับความชุกที่เพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาภูมไิวเกินทีล่่าช้าภายหลังการบริหารให้สารคอนทราสต์ที่มีไอโอดีน 
ปฏิกิริยาเหล่านี้รวมถึงไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน อาการคัน ผื่น ท้องร่วง ความดันเลือดตํ่า บวมนํ้า และ oliguria

มีรายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษของไตในผู้ป่วยบางรายที่มีความผิดปกตขิองตับที่ได้รับช่องปากตัวแทนถุงนํ้าดีตามด้วยตัวแทนความ
คมชัดในหลอดเลือด ดังนั้นควรเลื่อนการบริหารสารทึบแสงในหลอดเลือดในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับสารควบคุมความชัดของถุงนํ้าดี

ห้ามผสมยาอื่นกับ ULTRAVIST Injection[ดกูารจัดหา/การจัดเก็บและการจัดการอย่างไร (16 )].
7.2 ปฏิกิริยาระหว่างการทดสอบยากับห้องปฏิบัติการ การ

ทดสอบการทํางานของต่อมไทรอยด:์

ผลของการศึกษาการดูดซึมไอโอดีนที่จับกับโปรตีนและไอโอดีนกัมมันตภาพรังสี ซึ่งขึ้นอยู่กับการประมาณค่าไอโอดีน จะไมส่ะท้อนถึงการ
ทํางานของต่อมไทรอยด์อย่างถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อย 16 วันหลังจากให้สารคอนทราสต์ที่มีไอโอดีน อย่างไรก็ตาม การทดสอบการทํางาน
ของต่อมไทรอยด์ที่ไม่ขึ้นอยูก่ับการประมาณค่าไอโอดีน เช่น T3การดูดซึมเรซินและไทรอกซินทั้งหมดหรืออิสระ (T4) การทดสอบจะไม่ได้รับผลก
ระทบ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการของพารามิเตอรก์ารแข็งตัวของเลือด การละลายลิ่มเลือด และระบบเสริม:

ผลของไอโอโพรไมด์ต่อปัจจัยการแข็งตัวของเลือดในในหลอดทดลองการตรวจเพิ่มขึ้นด้วยขนาดยาทีใ่ห้ การแข็งตัวของเลือด การ
ละลายลิ่มเลือด และการกระตุ้นส่วนเสริมไดร้ับการประเมินด้วยพลาสมาของมนุษยท์ี่มีซเิตรตมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ต่อไปนี:้ 
เวลา thrombin, เวลาในการ coagulase ของ thrombin, เวลาแคลเซียม thromboplastin, เวลา thromboplastin บางส่วน, 
plasminogen, thrombin, alpha-2 antiplasmin และปัจจัย XIIa การยับยั้ง Thrombin เกือบจะสมบูรณ์แล้ว ไม่มีข้อมูลเกี่ยว
กับการย้อนกลับได้ เวลา thrombin เพิ่มขึ้นจากประมาณ 20 วินาทีที่ความเข้มข้นของไอโอดีนที่ 10 มก. ไอโอดีนต่อมล. สูงสุด 100 
วินาททีี่ความเข้มข้นไอโอดีน 70 มก. ต่อมล.
ปตท. เพิ่มขึ้นจากประมาณ 50 วินาทีทีค่วามเข้มข้นไอโอดีน 10 มก. ต่อมล. สูงสุดประมาณ 100 วินาทีทีค่วามเข้มข้นไอโอดีน 70 มก. 
ต่อมล. มีการเพิ่มขึ้นที่คล้ายกันในช่วงเวลาของ thrombin coagulase ผลกระทบน้อยกว่าถูกบันทึกไว้ในเวลาแคลเซียม 
thromboplastin เวลาในการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้นจาก 13.5 เป็น 23 วินาทีที่ความเข้มข้นไอโอโพรไมดส์ูงสุดที่ 70 มก. ไอโอดีนต่อ
มล. ผลิตภัณฑ์แยกสารจากปัจจัยของ Hageman ลดลงประมาณ 20% ในช่วง 10 ถึง 70 มก. ไอโอดีนต่อไอโอโพรไมด์หนึ่งมล. พลา
สมิโนเจนค่อนข้างเสถียร ไม่มีหลักฐานการเปิดใช้งานการละลายลิ่มเลือด วิถีทางเลือกเสริมถูกเปิดใชง้าน การแปลงแฟคเตอร์ B เพิ่มขึ้น
ในลักษณะที่ขึ้นกับขนาดยา ไม่ได้ศึกษาระยะเวลาของผลกระทบเหล่านี้

ในหลอดทดลองการศึกษาด้วยเลือดมนุษย์พบว่าไอโอโพรไมด์มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการแข็งตัวของเลือดและการละลายลิ่มเลือด ไม่
สามารถพิสูจน์การก่อตัวของ Factor XIIa ได้ วิถีทางเลือกเสริมยังสามารถเปิดใชง้านได้
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8 ใชใ้นประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ B
การศึกษาการสืบพันธุด์้วยไอโอโพรไมดใ์นหนูและกระต่ายในปริมาณสูงถึง 3.7 กรัมไอโอดีนต่อกิโลกรัม (2.2 เท่าของขนาดยาสูงสุดที่
แนะนําสําหรับมนุษย์ 50 กก. หรือประมาณ 0.7 เท่าของขนาดยาในคนหลังจากการทําใหข้้อมูลเป็นปกตสิําหรับการประมาณพื้นทีผ่ิวกาย) 
มี ไม่พบหลักฐานการทําร้ายโดยตรงต่อทารกในครรภ์ Embryolethality พบได้ในกระต่ายทีไ่ด้รับไอโอดีน 3.7 กรัมต่อกิโลกรัม แต่
ถือว่ามีความเป็นพิษรองจากมารดา ยังไม่มกีารศึกษาทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่างดใีนหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการศึกษาการ
สืบพันธุ์ของสัตว์ไม่ไดค้าดการณ์ถึงการตอบสนองของมนุษย์เสมอไป ยานีจ้ึงควรใชใ้นระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะในกรณีทีจ่ําเป็นอย่างยิ่ง

8.3 การพยาบาลมารดา

ไม่ทราบว่าการฉีด ULTRAVIST Injection ถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ อย่างไรก็ตาม สารคอนทราสตท์ี่ฉีดได้จํานวนมากจะ
ถูกขับออกมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในนมของมนุษย์ แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าอาการไม่พึงประสงค์ทีร่้ายแรงเกิดขึ้นในทารกทีเ่ข้า
รับการเลี้ยงดู แตค่วรใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ยาคุมกําเนิดในหลอดเลือดแก่สตรีที่ให้นมบุตรเนื่องจากอาการไม่พึงประสงคท์ีอ่าจเกิดขึ้น 
และควรพิจารณาให้หยุดการพยาบาลชั่วคราว
8.4 การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ ULTRAVIST Injection ได้รับการยอมรับในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี การใช้ ULTRAVIST 
Injection ในกลุ่มอายุเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานจากการศึกษา ULTRAVIST Injection ทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่าง
ดีในผู้ใหญ่ และข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมทีไ่ดร้ับในวรรณกรรมและรายงานอื่น ๆ ในผู้ป่วยเด็กทั้งหมด 274 คน ในจํานวนนี้มี
เด็ก 131 คน (2-12 ปี) วัยรุ่น 57 คน และเด็กที่ไม่ได้รายงานหรืออายุอื่นๆ 86 คน มีผู้หญิง 148 คน ชาย 94 คน และ 32 คนที่ไม่ระบุ
เพศ การกระจายทางเชื้อชาติคือ: คนผิวขาว 93 (33.9%) คนผิวดํา 1 (0.4%) ชาวเอเชีย 6 (2.2%) และไม่ทราบ 174 (63.5%) ผูป้่วย
เหล่านี้ไดร้ับการประเมินในหลอดเลือดหัวใจตีบ (n=60), การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยความคมชัดทางหลอดเลือดดํา (CT) 
(n=87), การตรวจทางเดินปัสสาวะ (n=99) และขั้นตอนอื่นๆ 28 ขั้นตอน

ในผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ ใชค้วามเข้มข้นของไอโอดีน 300 มก. ต่อมล. สําหรับ CT ความคมชัดทางหลอดเลือดดําหรือการตรวจทางเดิน
ปัสสาวะ ใช้ความเข้มข้นของไอโอดีน 370 มก. ต่อมล. สําหรับการบริหารภายในหลอดเลือดแดงและภายในหัวใจในการประเมินทาง
รังสีวิทยาของโพรงหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ ผูป้่วยเด็กส่วนใหญไ่ด้รับปริมาตรเริ่มต้น 1-2 มล./กก.

ยังไม่ไดก้ําหนดปริมาณที่เหมาะสมของการฉีด ULTRAVIST เนื่องจากไม่ได้ศึกษาปริมาณการฉีด ความเข้มข้น และอัตราการฉีดทีแ่ตก
ต่างกัน ความสัมพันธ์ของปริมาตรของการฉีดเทียบกับขนาดของเตียงหลอดเลือดเป้าหมายยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ยังไม่ไดก้ําหนด
ความจําเป็นในการปรับขนาดยาโดยพิจารณาจากการทํางานของไตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกลุ่มเด็กยังไม่มีการกําหนดพารามิเตอร์ทาง
เภสัชจลนศาสตร์
ผู้ป่วยเด็กที่มีความเสี่ยงสูงทีจ่ะมอีาการข้างเคียงระหว่างและหลังการให้สารทึบรังสี ได้แก่ ผูป้่วยโรคหอบหืด ความไวต่อยาและ/หรือสาร
ก่อภูมิแพ้ โรคหัวใจไซยาโนติกและอะไซยาโนติก หัวใจล้มเหลว หรือครีเอตินีนในเลือดสูงกว่า 1.5 มก. /ดล. อัตราการฉีดในเตียงหลอด
เลือดขนาดเล็ก และความสัมพันธ์ของขนาดยาตามปริมาตรหรือความเข้มข้นในผู้ป่วยเด็กขนาดเล็กยังไม่ได้รับการกําหนด ใชค้วาม
ระมัดระวังในการเลือกขนาดยา

ความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปียังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
8.5 การใช้ผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยวัยกลางคนและผู้สูงอายุทีไ่ม่มกีารทํางานของไตบกพร่องอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งได้รับการฉีด ULTRAVIST ในปริมาณทีส่อดคล้อง
กับไอโอดีน 9-30 กรัม มีปริมาณการกระจายตัวในสภาวะคงตัวที่อยู่ระหว่าง 30-40 ลิตร ค่าเฉลี่ยทั้งหมดและระยะห่างของไตอยู่ระหว่าง 
81–125 มล./นาที และ 70–115 มล./นาที ตามลําดับในผู้ป่วยเหล่านี้ และใกล้เคียงกับค่าทีพ่บในอาสาสมัครรุ่นเยาว์ ระยะครึ่งชีวิตของ
ระยะการกระจายในประชากรผู้ป่วยนีค้ือ 0.1 ชั่วโมง ครึ่งชีวิตระยะการกําจัดหลักคือ 2.3 ชั่วโมง และระยะครึ่งชีวิตระยะการกําจัดขั้วคือ 
40 ชั่วโมง การขับถ่ายปัสสาวะ (97% ของขนาดยา) และการขับถ่ายอุจจาระ (2%) เทียบได้กับที่สังเกตได้ในอาสาสมัครวัยหนุ่มสาวทีม่ี
สุขภาพดี ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับเส้นทางไต การขับถ่ายทางเดินนํ้าดีและ/หรือทางเดินอาหารไม่สําคัญสําหรับไอโอโพรไมด์
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8.6 การด้อยค่าของไต
ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไต การทําให้ opacification ของ calyces และ pelves โดย iopromide อาจล่าช้าเนื่องจากการ
ขับไอโอโพรไมด์ในไตช้าลง
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยที่มอีาการไตวายเล็กน้อย (n=2) ปานกลาง (n=6) และรุนแรง (n=3) ได้ดําเนินการ การกวาดล้าง
ทั้งหมดของไอโอโพรไมดล์ดลงตามสัดส่วนกับการลดลงทีก่ารตรวจวัดพื้นฐานในการกวาดล้างครีเอทินีน AUC ในพลาสมาเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 เท่าในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตในระดับปานกลางและ 6 เท่าในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรงเมื่อเปรียบ
เทียบกับผูท้ี่มีการทํางานของไตตามปกติ ระยะครึ่งชีวิตสุดท้ายเพิ่มขึ้นจาก 2.2 ชั่วโมงสําหรับผู้ที่มีการทํางานของไตตามปกติเป็น 11.6 
ชั่วโมงในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง ความเข้มข้นสูงสุดของไอโอโพรไมด์ในพลาสมาไม่ได้รับอิทธิพลจากระดับของการ
ด้อยค่าของไต ใชค้วามระมัดระวังและใช้ยาอัลตราวิสขนาดตํ่าสุดที่จําเป็นในผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของไต[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (
5.2 )].

10 เกินขนาด
ผลข้างเคียงของการใช้ยาเกินขนาดเป็นอันตรายถึงชีวิตและส่งผลกระทบต่อระบบปอดและระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นหลัก การ
รักษาการให้ยาเกินขนาดมุ่งไปทีก่ารสนับสนุนการทํางานที่สําคัญทั้งหมด และการบําบัดตามอาการโดยทันที

ULTRAVIST Injection จะจับกับพลาสมาหรือโปรตีนในซีรัมเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงสามารถฟอกไตได้

11 คําอธิบาย
ULTRAVIST (iopromide) Injection เป็นสารคอนทราสตเ์อ็กซ์เรยท์ี่ไม่มีไอออนและละลายนํ้าได้สําหรับการบริหารหลอดเลือด ชื่อทาง
เคมีของไอโอโพรไมดค์ือน น'-บิส(2,3-ไดไฮดรอกซีโพรพิล)-2,4,6-ไตรไอโอโด-5-[(เมทอกซีอะซีติล)อะมิโน]-นู-๋เมทิล- 1,3 เบนซีนไดคาร์
บอกซาไมด์ ไอโอโพรไมดม์ีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 791.12 (ปริมาณไอโอดีน 48.12%)
ไอโอโพรไมดม์ีสูตรโครงสร้างดังนี้

ULTRAVIST Injection เป็นสารละลายไอโอโพรไมดท์ี่ปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่มีสี ไม่มีสีถึงเหลืองเล็กน้อย ปราศจากสาร pyrogen 
ซึ่งประกอบด้วยบัฟเฟอร์ tromethamine 2.42 มก. / มล. และแคลเซียมไดโซเดียม edetate 0.1 มก. / มล.
ULTRAVIST Injection มีจุดแข็งสามจุด: ไอโอดีน 240 มก. ต่อ
มล. ให้ไอโอดีน 498.72 มก. / มล. ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล. ให้
ไอโอดีน 623.4 มก. / มล. ไอโอดีน 370 มก. ต่อมล. ให้ไอโอดีน 
768.86 มก. / มล.
ในระหว่างการผลิต ULTRAVIST Injection อาจเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือกรดไฮโดรคลอริกเพื่อปรับค่า pH ULTRAVIST 
Injection มี pH 7.4 (6.5–8) ทีอุ่ณหภูมิ 25± 2°C ฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อ และไม่มีสารกันบูด
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ความเข้มข้นของไอโอดีน (มิลลิกรัมไอโอดีนต่อมิลลิลิตร) ทีม่ีอยู่มีคุณสมบัติทางเคมกีายภาพดังต่อไปนี:้
อุลตร้าวิส
ฉีด

อุลตร้าวิส
ฉีด

อุลตร้าวิส
ฉีด

ไอโอดีน 240 มก.
ต่อมิลลิลิตร

ไอโอดีน 300 มก.
ต่อมิลลิลิตร

ไอโอดีน 370 มก.
ต่อมิลลิลิตร

คุณสมบัติ

Osmolality*(mOsmol/กก. นํ้า) @ 37°C 483 607 774
ออสโมลาริตี*(mOsmol/L) @ 37°C 368 428 496
ความหนืด (cP) @ 20 องศาเซลเซียส

@ 37°C
4.9
2.8

9.2
4.9

22
10

ความหนาแน่น (g/mL) @ 20 องศาเซลเซียส

@ 37°C
1.262
1.255

1.330
1.322

1.409
1.399

* Osmolality ถูกวัดโดย osmometry แรงดันไอ ออสโมลาริตคีํานวณจากความเข้มข้นของออสโมลาลที่วัดได้

วิธแีก้ปัญหาของการฉีด ULTRAVIST ไอโอดีน 240 มก. ต่อมล. ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล. และไอโอดีน 370 มก. ต่อมล. มอีอส
โมลาลิตีจากประมาณ 1.7 ถึง 2.7 เท่าของพลาสมา (285 mOsmol / kg นํ้า)

12 เภสัชวิทยาคลินิก
12.1 กลไกการออกฤทธิ์
ไอโอโพรไมด์เป็นสารคอนทราสต์เอ็กซเ์รย์แบบไม่มไีอโอดีนที่ไม่มีไอออน ละลายนํ้าได้ สําหรับการบริหารหลอดเลือด
การฉีดไอโอโพรไมดเ์ข้าเส้นเลือดจะทําให้หลอดเลือดทึบแสงในเส้นทางการไหลของสารคอนทราสต์ ซึ่งช่วยใหม้องเห็นภาพ
ทางรังสีวิทยาของโครงสร้างภายในจนกระทั่งเกิดการตกเลือดอย่างมีนัยสําคัญ
12.2 เภสัชพลศาสตร์
หลังการให้ยา ULTRAVIST ระดับของการเพิ่มความคมชัดจะสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณไอโอดีนในขนาดยาที่ให้ ระดับไอโอดีนใน
พลาสมาสูงสุดเกิดขึ้นทันทหีลังการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างรวดเร็ว ระดับไอโอดีนในพลาสมาจะลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 5-10 นาที สิ่ง
นีส้ามารถอธิบายได้โดยการเจือจางในช่องของเหลวในหลอดเลือดและนอกหลอดเลือด

ความคมชัดในหลอดเลือด: การเพิ่มความคมชัดจะดีที่สุดในทันทีหลังจากฉีดยาลูกใหญ่ (15 วินาทีถึง 120 วินาที) ดังนั้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุดอาจตรวจพบได้โดยการสแกนต่อเนื่องกันสองถึงสามวินาทีภายใน 30 ถึง 90 วินาทีหลังการฉีด (กล่าวคือ การถ่าย
ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบไดนามิก)
การฉีด ULTRAVIST อาจมองเห็นได้ในเนื้อเยื่อของไตภายใน 30-60 วินาทีหลังการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างรวดเร็ว ความทึบของ
กลีบและกระดูกเชิงกรานในผู้ป่วยทีม่ีการทํางานของไตปกตจิะปรากฏภายใน 1–3 นาที โดยมีความเปรียบต่างที่เหมาะสมที่สุดภายใน 
5–15 นาที
ในทางตรงกันข้าม CT มลีักษณะการทํางานทีแ่ตกต่างกันในสมองและร่างกาย ในทางตรงกันข้าม CT ของร่างกาย สารเพิ่มความเปรียบ
ต่างที่มีไอโอดีนจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากหลอดเลือดไปยังพื้นทีน่อกหลอดเลือด ภายหลังการให้สารทึบรังสีทีม่ีไอโอดีน การเพิ่ม
ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อต่อรังสีเอกซ์จะสัมพันธ์กับการไหลเวียนของเลือด ความเข้มข้นของสารลดความเปรียบต่าง และการสกัดสาร
ตัดกันโดยเนื้อเยื่อคั่นระหว่างหน้าต่างๆ การเพิ่มความคมชัดจึงเกิดจากความแตกต่างในการแพรก่ระจายของหลอดเลือดระหว่างเนื้อเยื่อ
ทีอ่ยู่ติดกัน
ในสมองปกตทิี่มสีิ่งกีดขวางเลือดและสมองทีไ่มบุ่บสลาย โดยทั่วไปคอนทราสตเ์กิดจากการมีสารคอนทราสตท์ี่มีไอโอดีนอยู่ภายในช่อง
ว่างในหลอดเลือด การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพรังสีของรอยโรคของหลอดเลือด เช่น ความผิดปกตขิองหลอดเลือดแดงและโป่งพอง 
ขึ้นอยู่กับปริมาณไอโอดีนของแหล่งรวมของเลือดทีไ่หลเวียน
ในเนื้อเยื่อทีม่ีสิ่งกีดขวางเลือดและสมองแตก สารคอนทราสต์จะสะสมอยูภ่ายในเนื้อเยื่อสมองคั่นระหว่างหน้า เวลาในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความคมชัดสูงสุดอาจแตกต่างกันไปจากเวลาทีร่ะดับไอโอดีนในเลือดสูงสุดถึง 1 ชั่วโมงหลังการให้ยาลูกกลอนทางหลอด
เลือดดํา ความล่าช้านี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มความคมชัดของภาพรังสีอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการสะสมของสารไอโอดีนภายในแผล
และนอกสระเลือด กลไกที่สิ่งนี้เกิดขึ้นไมช่ัดเจน

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์การแข็งตัวของเลือด การละลายลิ่มเลือด และระบบเสริม[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.2 )].
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12.3 เภสัชจลนศาสตร์
การกระจาย
หลังจากการให้ยาทางหลอดเลือดดําแก่อาสาสมัครรุ่นเยาว์ทีม่ีสุขภาพดี โปรไฟลเ์วลาความเข้มข้นของไอโอโพรไมด์ในพลาสมาแสดงระยะ
การกระจายเริ่มต้นด้วยครึ่งชีวิต 0.24 ชั่วโมง; ขั้นตอนการกําจัดหลักด้วยครึ่งชีวิต 2 ชั่วโมง และระยะการกําจัดขั้วด้วยครึ่งชีวิต 6.2 
ชั่วโมง ปริมาตรรวมของการกระจายที่สภาวะคงตัวอยู่ทีป่ระมาณ 16 ลิตร ซึ่งแนะนําใหก้ระจายไปยังพื้นที่นอกเซลล์ การจับโปรตีนใน
พลาสมาของไอโอโพรไมด์คือ 1%
สารคอนทราสตท์ี่มีไอโอดีนอาจข้ามสิ่งกีดขวางเลือดและสมอง[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.8 )]. เมแทบอลิ
ซึม
ไอโอโพรไมด์ไม่ถูกเผาผลาญ การ
กําจัด
ปริมาณที่ขับออกมาไม่เปลี่ยนแปลงในปัสสาวะคิดเป็น 97% ของขนาดยาในเด็กทีม่ีสุขภาพดี มีการกู้คืนเพียง 2% ของขนาดยาในอุจจาระ 
การฟื้นตัวของปัสสาวะและอุจจาระคล้ายคลึงกันในผู้ป่วยวัยกลางคนและผู้สูงอายุ การค้นพบนีช้ี้ใหเ้ห็นว่าเมื่อเทียบกับเส้นทางของไต การ
ขับถ่ายทางเดินนํ้าดีและ/หรือทางเดินอาหารไม่สําคัญสําหรับไอโอโพรไมด์ ในช่วงระยะขั้วทีช่้ากว่า มีเพียง 3% ของขนาดยาเท่านั้นที่ถูก
กําจัด 97% ของขนาดยาจะถูกกําจัดออกไปในช่วงก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญจ่ะเกิดขึ้นระหว่างระยะการกําจัดหลัก อัตราส่วนของการล้างไต
ของไอโอโพรไมดต์่อการกวาดล้างของครีเอตินนีคือ 0.82 ซึ่งบ่งชี้ว่าไอโอโพรไมดส์่วนใหญถู่กขับออกมาโดยการกรองของไต สามารถดูด
กลับแบบท่อเพิ่มเติมได้ เภสัชจลนศาสตร์ของไอโอโพรไมด์ในขนาดยาฉีดเข้าเส้นเลือดดําสูงถึง 80 กรัมไอโอดีน เป็นขนาดยาทีไ่ดส้ัดส่วน
และเป็นลําดับแรก

ค่าเฉลี่ยการกวาดล้างของไตทั้งหมดและไตคือ 107 มล./นาที และ 104 มล./นาที ตามลําดับ 
ประชากรเฉพาะ
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ได้ดําเนินการในผู้ป่วย 11 รายทีม่ีความบกพร่องทางไต[ดูการใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.6 )].

13 พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

ไม่ไดม้ีการศึกษาในสัตว์ในระยะยาวกับไอโอโพรไมด์เพื่อประเมินศักยภาพในการก่อมะเร็งหรือผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ Iopromide ไม่ใช่ 
genotoxic ในการศึกษาชุดหนึ่งรวมถึงการทดสอบ Ames และในหลอดทดลองการวิเคราะห์เซลลล์ิมโฟไซต์ของมนุษยเ์กี่ยวกับความคลาด
เคลื่อนของโครโมโซม anในร่างกายการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนูเมาสแ์ละในในร่างกายการทดสอบการตายทีโ่ดดเด่นของเมาส์

14 การศึกษาทางคลินิก
การฉีด ULTRAVIST ให้กับผู้ป่วย 708 ราย; ผู้ป่วย 1 รายอายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้ป่วย 347 รายมีอายุระหว่าง 18-59 ปี และผู้ป่วย 360 
รายมีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 60 ปี อายุเฉลี่ย 56.6 ปี (ช่วง 17–88) จากผู้ป่วย 708 ราย 446 (63%) เป็นชายและ 262 (37%) เป็น
หญิง การกระจายทางเชื้อชาติคือ: คอเคเซียน 463 (65.4%), ผิวดํา 95 (13.4%), ฮสิแปนิก 36 (5.1%), เอเชีย 11 (1.6 %) และอื่น ๆ 
หรือไม่ทราบ 103 (14.5%) การประเมินประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการประเมินคุณภาพของภาพรังสทีั่วโลกโดยการจัดเรตภาพให้เป็นภาพที่
ยอดเยี่ยม ดี ไม่ดี หรือไม่มเีลย และจากความสามารถในการวินิจฉัย ทําการศึกษาวิธกีารฉีดเข้าเส้นเลือดดําห้า (5) วิธีและทางหลอดเลือด
ดํา 3 วิธีด้วยความเข้มข้น 1 ใน 4 (ไอโอดีน 370 มก. ต่อมล. ไอโอดีน 300 มก. ต่อมล. ไอโอดีน 240 มก. ต่อมล. และไอโอดีน 150 มก. 
ต่อมล.)

การตรวจหลอดเลือดในสมองได้รับการประเมินในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มสองครั้งแบบ double-blind ของ ULTRAVIST 
Injection 300 มก. ไอโอดีนต่อมล. ในผู้ป่วย 80 รายที่มีอาการเช่นการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในสมองและ / หรือการซึมผ่านที่
เกิดขึ้นในโรคระบบประสาทส่วนกลางเนื่องจากความผิดปกตขิองระบบประสาทส่วนกลางต่างๆ การให้คะแนนการแสดงภาพนั้นดหีรือดี
เยี่ยมใน 99% ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ ULTRAVIST Injection; ผู้ป่วยส่วนใหญม่ีการวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ไม่พบการยืนยันผลการตรวจทาง
รังสีด้วยวิธีการวินิจฉัยอื่น
coronary arteriography/left ventriculography ได้รับการประเมินในการทดลองทางคลินิกแบบ double-blind แบบสุ่มสองครั้งและการ
ทดลองทางคลินิกแบบ unblinded และ unrandomized ของ ULTRAVIST Injection 370 มก. ต่อมล. ในผู้ป่วย 106 รายที่มีอาการเช่นหลอด
เลือดหัวใจตีบที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุการเผาผลาญและในผูป้่วย เงื่อนไขเช่นการเปลี่ยนแปลง
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ฟังก์ชั่นกระเป๋าหน้าท้อง การให้คะแนนการแสดงภาพนั้นดีหรือดีเยี่ยมในผู้ป่วย 99% หรือมากกว่าทีไ่ด้รับการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในผู้
ป่วยส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการยืนยันผลการตรวจทางรังสดี้วยวิธีการวินิจฉัยอื่น

หลอดเลือดหัวใจตีบ/หลอดเลือดแดงอวัยวะภายในไดร้ับการประเมินในการทดลองทางคลินิกแบบ double-blind แบบสุ่มสอง
ครั้งในผู้ป่วย 78 รายทีม่ีสภาวะเช่นการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดของหลอดเลือดและ / หรือความผิดปกตขิองหลอด
เลือดในช่องท้อง การให้คะแนนการแสดงภาพนั้นดีหรือดีเยี่ยมในผู้ป่วยส่วนใหญ่ การวินิจฉัยทางรังสเีกิดขึ้นใน 99% ของผู้ป่วยที่
ได้รับ ULTRAVIST Injection ไม่ได้รับการยืนยันผลการตรวจทางรังสโีดยวิธีการวินิจฉัยอื่น ไม่สามารถวิเคราะหค์วามเสี่ยงของ
หลอดเลือดแดงไตได้
CT Contrast ของศีรษะและลําตัวได้รับการประเมินในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างแบบ double-blind จํานวน 3 ครั้งโดยใช้ 
ULTRAVIST Injection 300 มก. ไอโอดีนต่อมล. ในผู้ป่วย 95 รายทีม่ีความผิดปกติของหลอดเลือด การใหค้ะแนนการแสดงภาพนั้นดี
หรือดีเยี่ยมใน 99% ของผู้ป่วย; ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกีารวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ไม่ได้รับการยืนยันการค้นพบ CT ที่ตัดกันด้วยวิธีการ
วินิจฉัยอื่น
การฉีด ULTRAVIST ได้รับการประเมินในการทดลองอ่านค่า CT ของศีรษะและลําตัวโดยใชเ้ครื่อง blinded reader ในบรรดาผู้ป่วย 
382 คนที่ได้รับการประเมินด้วย ULTRAVIST Injection 370 มก. ไอโอดีนต่อมล. การให้คะแนนการสร้างภาพนั้นดีหรือดีเยี่ยมในผู้
ป่วยประมาณ 97%
การตรวจ venography อุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการประเมินในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มสองครั้งแบบ double-blind ของ 
ULTRAVIST Injection 240 มก. ไอโอดีนต่อมล. ในผู้ป่วย 63 รายที่มีความผิดปกตทิี่มีผลต่อการระบายนํ้าของแขนขา การให้
คะแนนการแสดงภาพนั้นดีหรือดีเยี่ยมใน 100% ของผู้ป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญม่ีการวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ไม่ได้รับการยืนยันผลการ
ตรวจทางรังสีโดยวิธีการวินิจฉัยอื่น
การศึกษาที่คล้ายคลึงกันนีเ้สร็จสิ้นด้วยผลการวิจัยทีเ่ปรียบเทียบกันได้ซึ่งบันทึกไว้ในการตรวจหลอดเลือดด้วยเทคนิค angiography การลบด้วยดิจิตอลภายในหลอดเลือด 
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย และการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

16 วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ
ULTRAVIST Injection เป็นสารละลายในนํ้าปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสีถึงเหลืองเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็ง มีสามจุดแข็ง

ขวดแก้ว
ULTRAVIST ฉีด 240 มก. ไอโอดีนต่อมล ขวด 100 
มล. (กล่อง 10 ชิ้น)
ULTRAVIST ฉีด 300 มก. ไอโอดีนต่อมล ขวดขนาด 50 มล. 

(กล่องละ 10 ชิ้น) ขวดขนาด 100 มล. (กล่องละ 10 ชิ้น) ขวด

ขนาด 125 มล. (กล่องละ 10 ชิ้น) ขวดขนาด 150 มล. (กล่องละ 

10 ชิ้น)

ULTRAVIST ฉีด 370 มก. ไอโอดีนต่อมล ขวดขนาด 50 มล. 

(กล่องละ 10 ชิ้น) ขวดขนาด 100 มล. (กล่องละ 10 ชิ้น) ขวด

ขนาด 150 มล. (กล่องละ 10 ชิ้น) ขวดขนาด 200 มล. (กล่องละ 

10 ชิ้น)

หมายเลข NDC

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

ตรวจสอบ ULTRAVIST ด้วยสายตาก่อนใชง้าน ห้ามใชห้ากมีการเปลี่ยนสี หากมีอนุภาค (รวมถึงผลึก) หรือภาชนะชํารุด เนื่องจาก 
ULTRAVIST Injection เป็นสารละลายที่มคีวามเข้มข้นสูง จึงอาจเกิดการตกผลึก (มีลักษณะขุ่นคล้ายนํ้านมและ/หรือตะกอนทีด่้านล่าง 
หรือผลึกลอยนํ้า)
เช่นเดียวกับสารทึบรังสทีั้งหมด เนื่องจากอาจเกิดความไม่ลงรอยกันของสารเคมีได้ ห้ามผสมหรือฉีด ULTRAVIST Injection ใน
สายการให้ยาทางหลอดเลือดดําที่มียา สารละลาย หรือสารผสมทางโภชนาการอื่นๆ
ใช้ ULTRAVIST ทีห่รือใกลก้ับอุณหภูมิของร่างกาย
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หากใชอุ้ปกรณ์ที่ไม่ใชแ้ล้วทิ้ง ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทีต่กค้างด้วยสารทําความสะอาดตามรอย

นํา ULTRAVIST ออกจากภาชนะภายใต้สภาวะปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัดโดยใช้กระบอกฉีดยาและอุปกรณ์ถ่ายโอนทีป่ลอดเชื้อเท่านั้น ใช้
สารคอนทราสตท์ันทีทีถ่่ายโอนไปยังระบบการนําส่งอื่น
เก็บ ULTRAVIST ไว้ที่ 25 ° C (77 ° F); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15–30°C (59–86°F) และป้องกันจากแสง

17 ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย
แนะนําให้ผู้ป่วยที่ไดร้ับ ULTRAVIST Injection แจ้งให้แพทย์หรือผูใ้หบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพทราบดังต่อไปนี้:

• หากตั้งครรภ์[ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1 )]
• หากเป็นโรคเบาหวานหรือมีหลาย myeloma, pheochromocytoma, โรคเซลล์เคียวหรือความผิดปกตขิองต่อมไทรอยด์[ดูคํา

เตือนและข้อควรระวัง (5.2 ,5.5 )]
• หากแพ้ยาหรืออาหารใดๆ หรือมีภูมิคุ้มกัน ภูมติ้านทานผิดปกติ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอกจากนี้ หากพวกเขามีปฏกิิริยาใดๆ ต่อ

การฉีดสีย้อมที่ใชส้ําหรับกระบวนการเอ็กซเรย์ครั้งก่อน[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1 )]

• ยาทั้งหมดทีพ่วกเขากําลังใช้ รวมถึงยาทีไ่มต่้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์

• แนะนําให้ผู้ป่วยแจ้งให้แพทย์ทราบหากเกิดผื่นขึ้นหลังจากได้รับ ULTRAVIST[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.9)]

ผลิตขึ้นเพื่อ:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. วิปพา
น,ี นิวเจอร์ซีย์ 07981

ผลิตในประเทศเยอรมนี
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