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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls6454/2006

Příbalová informace – informace pro uživatele 

NÁZEV PŘÍPRAVKU

HEXABRIX 320 
injekční roztok

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje: Meglumini ioxaglas 393,0 mg
Natrii ioxaglas 196,5 mg

obsah jódu: 32 obj.%
obsah sodíku: 153 mEq/l
osmolalita: 600 mOsm/kg

LÉKOVÁ FORMA

injekční roztok
Popis přípravku: čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok

KLINICKÉ ÚDAJE
Indikace

HEXABRIX 320 je jodidovaná kontrastní látka pro vylučovací urografii, angiografii včetně 
koronarografie, mozkové arteriografie, angiokardiografie, flebografie a splenoportografie,                    
pro artrografii, gastrointestinální vyšetření, hysterosalpingografii a pro sialografii. Používá se jak            
u dospělých tak i u dětí.

Dávkování a způsob podání

Vylučovací urografie:
Podání i.v. cestou. Dávka by měla být přizpůsobena pacientově váze a ledvinným funkcím. Pacient         
by měl být na lačno, avšak příjem vody není omezen. Dávka pro dospělého je 20 – 80 ml, větší děti 
1,5 ml/kg, děti do 12 kg t.hm. 2 ml/kg. 

Angiografie:
Podávaná dávka nesmí přesáhnout 4 – 5 ml/kg včetně opakovaných injekcí a nesmí přesáhnout 100 ml 
na injekci. Množství dávek závisí na typu použitého vyšetření. 

Periferní angiografie 10 – 20 ml
Mozkové cévy 6 – 8 ml
Angiografie dospělých a větších dětí 30 – 50 ml
Angiografie malých dětí 1 – 1,5 ml/kg
Koronarografie 3 – 5 ml 
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na jedno podání
Končetinová flebografie 20 – 50 ml

Artrografie:
Podává se intraartikulární injekce 10 ml  2 ml. Dávka závisí na typu kloubu.

Gastrointestinální vyšetření:
Podání přímo do trávicího traktu. Dospělým 100 – 200 ml kontrastní látky zředěné s 250 ml vody, 
dětem 40 ml kontrastní látky zředěné s 10 ml vody.

Hysterosalpingografie:
Podání nitroděložní injekce 10 – 20 ml, dávka závisí na velikosti dělohy a na průchodnosti dutého 
systému.

Sialografie:
Podání intraduktální injekce 1 – 6 ml do vylučovacích vývodů.

Kontraindikace

Subarachnoidní (nebo epidurální) podání může způsobit záchvat křečí až smrt.
Přecitlivělost na jód a ostatní složky přípravku.
Jaterní a renální insuficience.

Zvláštní upozornění

Jako všechny jodidované kontrastní látky může HEXABRIX 320 vést k mírným, vážným až fatálním 
reakcím. Tyto reakce jsou vždy nepředvídatelné, ale jsou častější u pacientů s alergiemi nebo 
úzkostným chováním nebo u pacientů s prokázanou hypersensitivitou během dřívějších vyšetření 
jodidovanou kontrastní látkou. Tyto reakce nelze předem vyloučit testy na přecitlivělost vůči jódovým 
látkám.

Premedikace (antihistaminika) se doporučuje zejména u pacientů s největším rizikem nežádoucích 
účinků (tj. pacienti s alergií, nebo citlivostí na jód).

Během vyšetření by měl být přítomen lékařský dozor kvůli riziku nežádoucích reakcí a pacientovi by 
měla být ponechána zavedená intravenózní kanyla. Pracoviště má být vybaveno pohotovostním 
resuscitačním zařízením .

Zvýšená pozornost by měla být věnována pacientům s těžkým poškozením jater, s kongestivní srdeční 
nedostatečností a s vážnou respirační insuficiencí.

Před vyšetřením je důležité vyvarovat se dehydratace a udržovat dostatečnou diurézu u pacientů 
s postižením ledvin, s diabetem, s mnohočetným myelomem, s hyperurikémií, u velmi malých dětí         
a starších pacientů s aterosklerotickým postižením cév.

Interakce
Beta-blokátory
V případě šoku nebo hypotenze v důsledku podání jodidované kontrastní látky, beta-blokátory snižují 
kompensační kardiovaskulární reakce. Léčba beta-blokátory by měla být zastavena, pokud možno 
před radiologickým vyšetřením. Pokud je nutné v léčbě pokračovat, pracoviště musí být vybaveno 
příslušným resuscitačním zařízením.

Diuretika
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V případě dehydratace způsobené diuretiky se zvyšuje riziko selhání ledvin, zejména pokud byly 
podány vysoké dávky jodidované kontrastní látky. U pacientů by měla být zajištěna dostatečná 
hydratace před podáním jodidované kontrastní látky.
Metformin
Po podání kontrastní látky může dojít ke snížení renálních funkcích u diabetických pacientů.           
Jestliže současně užívají metfomin, může se vyvinout těžká laktátová acidóza. Proto léčba 
metforminem musí být přerušena 48 hodin před vyšetřením a může v ní být pokračováno až 2 dny po 
radiologickém vyšetření.

Interleukin II.
Pokud byl pacient dříve léčen interleukinem II. (i.v. podání), riziko nežádoucích účinků se zvyšuje       
při podání kontrastních látek. Může se vyskytnout vyrážka nebo méně často hypotense, oligurie, 
případně selhání ledvin.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Studie na zvířatech neprokázaly žádné teratogenní účinky. Proto se neočekávají malformativní účinky 
ani u člověka. Během výzkumu bylo prokázáno, že látky způsobující malformace u lidí vždy 
prokázaly tento účinek na zvířeti. 
Jednorázové zvýšení hladiny jódu v plazmě po vyšetření kontrastní látkou může teoreticky indukovat 
poruchu činnosti štítné žlázy u fetu. Tento účinek je možný již v prvních 14 týdnech těhotenství. 
Nicméně, tento jev je reversibilní a pokud je indikace pro matku důkladně zvážena, lze provádět 
vyšetření v průběhu těhotenství.

Kojení
Nejsou k dispozici informace o průniku látky do mateřského mléka, proto by se mělo kojení přerušit  
na nejméně 24 hodin po vyšetření.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Přípravek HEXABRIX 320 nesnižuje pozornost při řízení vozidel ani při obsluze strojů.

Nežádoucí účinky

Jako všechny jodidované kontrastní látky může HEXABRIX 320 vést k mírným, vážným i smrtelným 
reakcím. Tyto reakce jsou vždy nepředvídatelné, ale jsou častější u pacientů s alergiemi nebo 
úzkostným chováním nebo u pacientů s prokázanou hypersensitivitou během dřívějších vyšetření 
jodidovanou kontrastní látkou. Tyto reakce nelze předem vyloučit testy na přecitlivělost vůči jódovým 
látkám.

Po podání kontrastní látky se mohou projevit mírné příznaky: pocity tepla, zrudnutí, méně často pocity 
na zvracení a zvracení. Tyto stavy jsou přechodné a odezní bez následků.

Vážnější příznaky nastupují rychleji, avšak mohou být zakryty příznaky ve formě kožních, 
respiračních, neurosensitivních a gastrointestinálních poruch. Mohou vyústit do šokového stavu 
s kardiorespiračním selháním.

Při hysterosalpingografii bývá někdy pozorována bolest v oblasti pánve, případně synkopa. 

Předávkování
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Pokud dojde následkem vyšší dávky k poruchám rovnováhy elektrolytů a přesunům tekutin, je možno 
podávat parenterálně krystaloidy, nebo náhradní roztoky s ionty dle aktuálních vyšetření. 

Kyselina ioxaglitová může být eliminována hemodialýzou.
FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

V08AB03 – jodovaná kontrastní látka

Farmakodynamické vlastnosti

Viskozita při 37°C: 7,5 mPa.s

HEXABRIX 320 je megluminová a sodíková sůl ve vodě rozpustné hexajodované kyseliny.                    
Je to kontrastní látka pro zobrazení cévního řečiště, močového traktu, kloubních dutin, děložní dutiny 
a adnex, gastrointestinálního traktu a slinných žláz.

Při používání HEXABRIXu 320 je výrazně sníženo riziko tvorby sraženin během angioplastiky při 
užití instrumentária (katetry, vodiče). Některé klinické studie prováděné při PTCA (perkutánní 
transluminální koronární angioplatika) podporují teorii, že užití přípravku HEXABRIX 320 výrazně 
snižuje bezprostřední riziko trombotických komplikací při tomto zákroku.

Farmakokinetické vlastnosti

Po intravaskulárním podání je přípravek distribuován cévním systémem do intersticia bez zatížení 
krevního oběhu a poruchy hemodynamické rovnováhy.

Přípravek se rychle vylučuje ledvinami v nezměněné formě (nemetabolizované) glomerulární filtrací. 
Osmotická diuréza je zvláště nízká díky nízké osmolalitě roztoku.
U pacientů s postižením ledvin se uplatňují i jiné cesty eliminace –  do žlučových cest, slin, potu                
a do tlustého střeva.

Přípravek může být dialyzován.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Experimentální studie na zvířatech nevykázaly akutní ani chronickou toxicitu přípravku.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam všech pomocných látek

dihydrát natrium-kalcium-edetátu
Voda na injekci 

Inkompatibility

Studie inkompatibility přípravku nebyly provedeny, proto se doporučuje podávat HEXABRIX 320 
samostatně.

Doba použitelnosti
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3 roky

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte v původním obalu.
.
Druh obalu a velikost balení

a) zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al uzávěr a krytem z umělé hmoty, 
krabička

Velikost balení: 1x 20 ml, 1x 50 ml, 1x 100 ml, 1x 200 ml

b) zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al uzávěr a krytem z umělé hmoty, 
papírový přířez, krabička 

Velikost balení: 25x 20 ml, 25x 50 ml, 10x 100 ml, 10x 200 ml

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI a výrobce :

Guerbet 
BP 57400
F-95943 Roissy CdG Cedex
Francie
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