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DESCRIÇÃO
Iohexol,N,N´-Bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[N-(2,3-dihidroxipropil)-acetamido]-2,4,6-
triiodoisoftalamida, é um meio de contraste radiográfico não iônico, solúvel em água com um 
peso molecular de 821,14 (teor de iodo 46,36%). Em solução aquosa, cada molécula triiodada 
permanece não dissociada. A estrutura química é:

OMNIPAQUE é fornecido como uma solução estéril, apirogênica, incolor a amarelo-pálido, nas seguintes 
concentrações de iodo: 140, 180, 240, 300 e 350 mgI/mL. OMNIPAQUE 140 contém 302 mg de iohexol 
equivalente a 140 mg de iodo orgânico por mL; OMNIPAQUE 180 contém 388 mg de iohexol equivalente 
a 180 mg de iodo orgânico por mL; O OMNIPAQUE 240 contém 518 mg de iohexol equivalente a 240 mg 
de iodo orgânico por mL; OMNIPAQUE 300 contém 647 mg de iohexol equivalente a 300 mg de iodo 
orgânico por mL; e OMNIPAQUE 350 contém 755 mg de iohexol equivalente a 350 mg de iodo orgânico 
por mL. Cada mililitro de solução de iohexol contém 1,21 mg de trometamina e 0,1 mg de edetato de 
cálcio dissódico com o pH ajustado entre 6,8 e 7,7 com ácido clorídrico ou hidróxido de sódio. Todas as 
soluções são esterilizadas em autoclave e não contêm conservantes. As porções não utilizadas devem ser 
descartadas. A solução de iohexol é sensível à luz e, portanto, deve ser protegida da exposição.
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As concentrações disponíveis têm as seguintes propriedades físicas:

Absoluto
Viscosidade

(cp)
Concentração

(mgI/mL)
Osmolalidade*

(mOsm/kg de água)
Osmolaridade

(mOsm/L)
Específico
Gravidade

20°C
2.3
3.1
5,8
11,8
20,4

37°C
1,5
2,0
3.4
6.3
10,4

37°C
1.164
1.209
1.280
1.349
1.406

140
180
240
300
350

* Por osmometria de pressão de vapor.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 e OMNIPAQUE 350 têm 
osmolalidades de aproximadamente 1,1 a 3,0 vezes a do plasma (285 mOsm/kg de água) ou líquido 
cefalorraquidiano (301 mOsm/kg de água), conforme mostrado na tabela acima e são hipertônicos 
em condições de uso.

SEÇÃO I
FARMACOLOGIA CLÍNICA - Intratecal

O iohexol é absorvido do líquido cefalorraquidiano (LCR) para a corrente sanguínea e é eliminado por 
excreção renal. Não ocorre metabolismo, desiodação ou biotransformação significativa.
Em cinco pacientes adultos que receberam 16 a 18 mililitros de iohexol (180 mgI/mL) 
por injeção intratecal lombar, aproximadamente 88 (73,1-98,2) por cento da dose 
injetada foi excretada na urina nas primeiras 24 horas após a administração. As 
depurações renais e corporais foram de 99 (47-137) mililitros por minuto e 109 
(52-138) mililitros por minuto. A concentração plasmática máxima média foi de 119 
(72-177) microgramas de iohexol por mililitro e ocorreu após 3,8 (2-6) horas. O volume 
de distribuição foi de 557 (350-849) mililitros por quilograma. Em um paciente com um 
grande tumor da medula espinhal, a excreção foi retardada (67% da dose apareceu na 
urina nas primeiras 24 horas) sem diferença na recuperação total total na urina após 
48 horas.

A concentração inicial e o volume do meio, em conjunto com a manipulação apropriada do 
paciente e o volume de LCR no qual o meio é colocado, determinarão a extensão do contraste 
diagnóstico que pode ser alcançado.
Após a injeção intratecal na radiografia convencional, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 e 
OMNIPAQUE 300 continuarão a fornecer um bom contraste diagnóstico por pelo menos 30 minutos. A 
difusão lenta do iohexol ocorre em todo o LCR com subsequente absorção na corrente sanguínea. Uma 
vez na circulação sistêmica, o iohexol apresenta pouca tendência a se ligar às proteínas séricas ou 
plasmáticas. Aproximadamente 1 hora após a injeção, o contraste de qualidade diagnóstica não estará 
mais disponível para mielografia convencional. Se a mielografia por tomografia computadorizada (TC) 
for seguida, deve-se considerar um atraso de várias horas para permitir que o grau de contraste 
diminua.
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Após administração no espaço subaracnóideo lombar, a tomografia computadorizada mostra a 
presença de meio de contraste na região torácica em cerca de 1 hora, na região cervical em cerca de 2 
horas e nas cisternas basais em 3 a 4 horas.
Em pacientes com insuficiência renal, dependendo do grau de insuficiência, níveis plasmáticos prolongados de 
ioexol podem ser antecipados devido à diminuição da eliminação renal.

INDICAÇÕES E USO—Intratecal
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 e OMNIPAQUE 300 são indicados para administração 
intratecal em adultos, incluindo mielografia (lombar, torácica, cervical, colunar total) e no realce 
de contraste para tomografia computadorizada (mielografia, cisternografia, ventriculografia).

OMNIPAQUE 180 é indicado para administração intratecal em crianças, incluindo 
mielografia (lombar, torácica, cervical, colunar total) e em contraste para tomografia 
computadorizada (mielografia, cisterna).

CONTRA-INDICAÇÕES - Intratecal
OMNIPAQUE não deve ser administrado a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao ioexol. A 
mielografia não deve ser realizada na presença de infecção local ou sistêmica significativa onde a 
bacteremia é provável.
A administração intratecal de corticosteroides com OMNIPAQUE é contraindicada.
Devido à possibilidade de superdosagem, a repetição imediata da mielografia em caso de falha 
técnica é contraindicada (ver POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO).

AVISOS—Geral
EVENTOS ADVERSOS GRAVES - ADMINISTRAÇÃO INTRATECAL INADVERTENTE Reações adversas 
graves foram relatadas devido à administração intratecal inadvertida de meios de contraste iodados que 
não são indicados para uso intratecal. Essas reações adversas graves incluem: morte, convulsões, 
hemorragia cerebral, coma, paralisia, aracnoidite, insuficiência renal aguda, parada cardíaca, 
convulsões, rabdomiólise, hipertermia e edema cerebral. Atenção especial deve ser dada para assegurar 
que OMNIPAQUE 140 e 350 não sejam administrados por via intratecal. (Todas as outras concentrações 
de OMNIPAQUE são aprovadas para administração intratecal.)

Se for encontrado LCR com sangue, os possíveis benefícios de um procedimento mielográfico devem ser 
considerados em termos de risco para o paciente.
Recomenda-se cautela em pacientes com histórico de epilepsia, doença cardiovascular grave, alcoolismo 
crônico ou esclerose múltipla.
Pacientes idosos podem apresentar maior risco após mielografia. A necessidade do procedimento 
nesses pacientes deve ser avaliada cuidadosamente. Atenção especial deve ser dada à dose e 
concentração do meio, hidratação e técnica utilizada.
Os pacientes que estão recebendo anticonvulsivantes devem ser mantidos com esta terapia. Se ocorrer uma 
convulsão, recomenda-se diazepam intravenoso ou fenobarbital sódico. Em pacientes com história de 
atividade convulsiva que não estejam em terapia anticonvulsivante, deve-se considerar a pré-medicação com 
barbitúricos.
O tratamento anticonvulsivante profilático com barbitúricos deve ser considerado em pacientes com evidência 
de entrada intracraniana inadvertida de um bolus grande ou concentrado do meio de contraste, pois pode 
haver um risco aumentado de convulsão nesses casos.
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Medicamentos que diminuem o limiar convulsivo, especialmente derivados de fenotiazina, incluindo aqueles 
usados   por suas propriedades anti-histamínicas, não são recomendados para uso com OMNIPAQUE. Outros 
incluem inibidores da MAO, antidepressivos tricíclicos, estimulantes do SNC e drogas psicoativas descritas 
como analépticos, tranquilizantes maiores ou drogas antipsicóticas. Embora o papel contributivo desses 
medicamentos não tenha sido estabelecido, o uso de tais medicamentos deve ser baseado na avaliação 
médica dos benefícios e riscos potenciais. Os médicos descontinuaram esses agentes pelo menos 48 horas 
antes e por pelo menos 24 horas após o procedimento.
É necessário cuidado no manejo do paciente para evitar a entrada intracraniana inadvertida de uma grande dose ou 
bolus concentrado do meio. Além disso, o esforço deve ser direcionado para evitar a dispersão rápida do meio 
causando aumento inadvertido dos níveis intracranianos (por exemplo, por movimento ativo do paciente). A 
administração direta intracisternal ou ventricular para radiografia padrão (não TC) não é recomendada.

Na maioria dos casos relatados de convulsões motoras maiores com meios mielográficos não iônicos, um ou mais 
dos seguintes fatores estavam presentes. Portanto, evite:
• Desvios do procedimento recomendado ou no manejo mielográfico.
• Uso em pacientes com história de epilepsia.
• Sobredosagem.
• Entrada intracraniana de um bolus ou difusão prematura de uma alta concentração do meio.
• Medicação com neurolépticos ou antináuseos fenotiazínicos.
• Falha em manter a elevação da cabeça durante o procedimento, na maca ou na cama.
• Movimento ou esforço excessivo e particularmente ativo do paciente.

PRECAUÇÕES—Geral
Os procedimentos de diagnóstico que envolvem o uso de agentes de diagnóstico radiopacos devem ser 
realizados sob a direção de pessoal com o treinamento necessário e com um conhecimento profundo do 
procedimento específico a ser realizado. Instalações adequadas devem estar disponíveis para lidar com 
qualquer complicação do procedimento, bem como para tratamento de emergência de reações graves ao 
próprio agente de contraste. Após a administração parenteral de um agente radiopaco, pessoal competente e 
instalações de emergência devem estar disponíveis por pelo menos 30 a 60 minutos, uma vez que ocorreram 
reações tardias graves. (Veja REAÇÕES ADVERSAS.)
A desidratação preparatória é perigosa e pode contribuir para insuficiência renal aguda em pacientes com 
doença vascular avançada, pacientes diabéticos e em pacientes não diabéticos suscetíveis (geralmente 
idosos com doença renal preexistente). A desidratação nesses pacientes parece ser aumentada pela ação 
diurética osmótica dos agentes de contraste. Os pacientes devem ser bem hidratados antes e após a 
administração de qualquer meio de contraste, incluindo ioexol.
A possibilidade de uma reação, incluindo reações graves, potencialmente fatais, fatais, anafilactoides, 
cardiovasculares ou do sistema nervoso central, deve sempre ser considerada (ver REAÇÕES ADVERSAS). 
Portanto, é de extrema importância que um curso de ação seja cuidadosamente planejado com antecedência 
para o tratamento imediato de reações graves, e que instalações e pessoal adequados e apropriados estejam 
prontamente disponíveis em caso de qualquer reação.
A possibilidade de uma reação idiossincrática em pacientes suscetíveis deve sempre ser considerada (ver 
REAÇÕES ADVERSAS). A população suscetível inclui, mas não se limita a, pacientes com história de reação 
prévia ao meio de contraste, pacientes com sensibilidade conhecida ao iodo per se e pacientes com 
hipersensibilidade clínica conhecida: asma brônquica, febre do feno e alergias alimentares .
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A ocorrência de reações idiossincráticas graves levou ao uso de vários métodos de pré-teste. No 
entanto, o pré-teste não pode ser confiável para prever reações graves e pode ser perigoso para o 
paciente. Sugere-se que um histórico médico completo com ênfase em alergia e hipersensibilidade, 
antes da injeção de qualquer meio de contraste, pode ser mais preciso do que o pré-teste na previsão 
de possíveis reações adversas.
Uma história positiva de alergias ou hipersensibilidade não contraindica arbitrariamente o uso de um 
agente de contraste quando um procedimento diagnóstico é considerado essencial, mas deve-se ter 
cautela (ver REAÇÕES ADVERSAS). A pré-medicação com anti-histamínicos ou corticosteróides para evitar 
ou minimizar possíveis reações alérgicas nesses pacientes deve ser considerada. Relatórios recentes 
indicam que esse pré-tratamento não previne reações graves com risco de vida, mas pode reduzir sua 
incidência e gravidade.
Em pacientes com insuficiência ou insuficiência renal grave, espera-se que ocorra excreção biliar 
compensatória do fármaco, com depuração lenta na bile. Pacientes com insuficiência hepatorrenal não 
devem ser examinados a menos que a possibilidade de benefício supere claramente o risco adicional.

A administração de meios de contraste deve ser realizada por pessoal qualificado e familiarizado com o 
procedimento e manejo adequado do paciente (consulte MANUSEIO DO PACIENTE). A técnica estéril deve 
ser usada com qualquer punção espinhal.
Quando OMNIPAQUE for injetado com seringas plásticas descartáveis, o meio de contraste 
deve ser colocado na seringa e usado imediatamente.
Se for usado equipamento não descartável, deve-se ter cuidado escrupuloso para evitar contaminação 
residual com vestígios de agentes de limpeza.
Os produtos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas e 
descoloração antes da administração. Se houver material particulado ou descoloração, não use. 
Repita os procedimentos:Se, no julgamento clínico do médico, forem necessários exames 
sequenciais ou repetidos, um intervalo de tempo adequado entre as administrações deve ser 
observado para permitir a depuração normal do fármaco do organismo (ver POSOLOGIA E 
ADMINISTRAÇÃO e FARMACOLOGIA CLÍNICA).

Informações para pacientes (ou, se aplicável, crianças)
Pacientes recebendo agentes diagnósticos radiopacos injetáveis   devem ser instruídos 
a: 1. Informar seu médico se estiver grávida (ver FARMACOLOGIA CLÍNICA).
2. Informe o seu médico se for diabético ou se tiver mieloma múltiplo, feocromocitoma, 

doença falciforme homozigótica ou doença da tiróide conhecida (ver ADVERTÊNCIAS).

3. Informe o seu médico se você é alérgico a algum medicamento, alimento ou se teve alguma reação a injeções 
anteriores de corantes usados   em procedimentos de raios-x (veja PRECAUÇÕES—Geral).

4. Informe o seu médico sobre quaisquer outros medicamentos que esteja a tomar, incluindo medicamentos sem 
receita médica, antes de lhe ser administrado este medicamento.

Interações medicamentosas

Medicamentos que diminuem o limiar convulsivo, especialmente derivados de fenotiazina, incluindo aqueles usados   
por suas propriedades anti-histamínicas ou antináuseas, não são recomendados para uso com OMNIPAQUE. Outros 
incluem inibidores da monoaminoxidase (MAO), antidepressivos tricíclicos, estimulantes do SNC, drogas psicoativas 
descritas como analépticos, tranquilizantes maiores ou drogas antipsicóticas. Esses medicamentos devem ser 
descontinuados pelo menos 48 horas antes da mielografia, devem ser
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não deve ser usado para o controle de náuseas ou vômitos durante ou após a mielografia e não deve ser retomado por pelo 
menos 24 horas após o procedimento. Em procedimentos não eletivos em pacientes em uso desses medicamentos, 
considerar o uso profilático de anticonvulsivantes.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade
Não foram realizados estudos em animais de longo prazo para avaliar o potencial carcinogênico, 
mutagênese ou se OMNIPAQUE pode afetar a fertilidade em homens ou mulheres.

Gravidez Categoria B
Estudos de reprodução foram realizados em ratos e coelhos com até 100 vezes a dose humana recomendada. 
Nenhuma evidência de diminuição da fertilidade ou dano ao feto foi demonstrada devido ao OMNIPAQUE. No 
entanto, não há estudos em mulheres grávidas. Como os estudos de reprodução em animais nem sempre são 
preditivos da resposta humana, este medicamento deve ser usado durante a gravidez somente se for 
claramente necessário.

Mães que amamentam

Não se sabe até que ponto o iohexol é excretado no leite humano. No entanto, muitos agentes de contraste 
injetáveis   são excretados inalterados no leite humano. Embora não tenha sido estabelecido que reações 
adversas graves ocorram em lactentes, deve-se ter cautela quando os meios de contraste intravascular são 
administrados a lactantes. O aleitamento materno pode ser substituído pelo aleitamento materno por 24 
horas após a administração de OMNIPAQUE.

Uso Pediátrico
Pacientes pediátricos com maior risco de eventos adversos durante a administração do meio de contraste 
podem incluir aqueles com asma, sensibilidade a medicamentos e/ou alérgenos, insuficiência cardíaca 
congestiva, creatinina sérica superior a 1,5 mg/dL ou aqueles com menos de 12 meses de idade.

REAÇÕES ADVERSAS - Intratecal
As reações adversas mais frequentemente relatadas com OMNIPAQUE são cefaleia, dor leve a moderada, 
incluindo dor nas costas, dor no pescoço e rigidez, náusea e vômito. Essas reações geralmente ocorrem de 1 a 
10 horas após a injeção e quase todas ocorrem dentro de 24 horas. Eles geralmente são de grau leve a 
moderado, durando algumas horas e geralmente desaparecendo em 24 horas. Raramente, as dores de cabeça 
podem ser graves ou persistir por dias. A cefaleia é frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos e 
tende a ser mais frequente e persistente em pacientes que não estão adequadamente hidratados. Alterações 
transitórias nos sinais vitais podem ocorrer e seu significado deve ser avaliado individualmente. Essas reações 
relatadas em estudos clínicos com OMNIPAQUE estão listadas abaixo em ordem decrescente de ocorrência, 
com base em estudos clínicos de 1.531 pacientes.
Dores de cabeça:A reação adversa mais frequente após a mielografia foi a cefaleia, com uma 
incidência de aproximadamente 18%. A cefaleia pode ser causada por efeito direto do meio de 
contraste ou por vazamento de LCR no local da punção dural. No entanto, no manejo do paciente, 
considera-se mais importante minimizar a entrada intracraniana do meio de contraste por meio do 
manejo postural do que tentar controlar um possível vazamento de LCR (consulte TRATAMENTO DO 
PACIENTE).
Dor:Dor leve a moderada, incluindo dor nas costas, dor no pescoço e rigidez, e neuralgia ocorreu após a 
injeção com uma incidência de cerca de 8%.
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Nausea e vomito:Náuseas foram relatadas com uma incidência de cerca de 6% e vômitos de cerca de 3% 
(ver TRATAMENTO DO PACIENTE). Manter a hidratação normal é muito importante. O uso de 
antináuseos fenotiazínicos não é recomendado. (Consulte ADVERTÊNCIAS—Geral.) A garantia ao 
paciente de que a náusea desaparecerá geralmente é tudo o que é necessário.
Tontura:Tontura transitória foi relatada em cerca de 2% dos pacientes.
Outras reações:Outras reações que ocorreram com incidência individual inferior a 0,1% incluíram: 
sensação de peso, hipotensão, hipertonia, sensação de calor, sudorese, vertigem, perda de apetite, 
sonolência, hipertensão, fotofobia, zumbido, neuralgia, parestesia, dificuldade na micção, e 
alterações neurológicas. Todos foram transitórios e leves, sem sequelas clínicas.

Pediatria
Em ensaios clínicos controlados envolvendo 152 pacientes para mielografia pediátrica por punção lombar, os 
eventos adversos após o uso de OMNIPAQUE 180 foram geralmente menos frequentes do que em adultos.

Dor de cabeça:

Vômitos:
Dor lombar:
Outras reações:Outras reações que ocorreram com incidência individual inferior a 0,7% incluíram: 
febre, urticária, dor de estômago, alucinação visual e alterações neurológicas. Todos foram 
transitórios e leves, sem sequelas clínicas.

9%
6%

1,3%

Reações Adversas Gerais aos Meios de Contraste
Os médicos devem permanecer alertas para a ocorrência de efeitos adversos além dos discutidos 
acima, particularmente as seguintes reações que foram relatadas na literatura para outros meios 
mielográficos não iônicos, solúveis em água e raramente com ioexol. Estes incluíram, mas não 
estão limitados a, convulsão, meningite asséptica e bacteriana, e SNC e outros distúrbios 
neurológicos.
Uma síndrome de meningite asséptica foi relatada raramente (menos de 0,01%). Geralmente era precedido 
por fortes dores de cabeça, náuseas e vômitos. O início geralmente ocorreu cerca de 12 a 18 horas após o 
procedimento. As características proeminentes eram meningismo, febre, às vezes com sinais oculomotores e 
confusão mental. A punção lombar revelou alta contagem de leucócitos, alto teor de proteína, muitas vezes 
com baixo nível de glicose e ausência de organismos. A condição geralmente começa a desaparecer 
espontaneamente cerca de 10 horas após o início, com recuperação completa em 2 a 3 dias.

Alergia ou idiossincrasia:Calafrios, febre, sudorese profusa, prurido, urticária, congestão nasal, 
dispneia e um caso de síndrome de Guillain-Barré.
Irritação do SNC:Aberrações perceptivas leves e transitórias, como alucinações, 
despersonalização, amnésia, hostilidade, ambliopia, diplopia, fotofobia, psicose, insônia, 
ansiedade, depressão, hiperestesia, distúrbios visuais ou auditivos ou da fala, confusão e 
desorientação. Além disso, mal-estar, fraqueza, convulsão, alterações no EEG, meningismo, 
hiperreflexia ou arreflexia, hipertonia ou flacidez, hemiplegia, paralisia, quadriplegia, inquietação, 
tremor, ecoacusia, ecolalia, asterixis, hemorragia cerebral e disfasia ocorreram.

Distúrbios mentais profundos também foram raramente relatados. Eles geralmente consistem em várias 
formas e graus de afasia, confusão mental ou desorientação. O início é geralmente de 8 a 10 horas e 
dura cerca de 24 horas, sem efeitos colaterais. No entanto, ocasionalmente, eles têm
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manifestado como apreensão, agitação ou retirada progressiva em vários casos até o ponto de 
sonolência, estupor e coma. Em alguns casos, estes foram acompanhados por perda auditiva 
transitória ou outros sintomas auditivos e distúrbios visuais (acreditados subjetivos ou delirantes), 
incluindo perda de visão unilateral ou bilateral que pode durar horas. Em um caso, a perda cortical 
persistente da visão foi relatada em associação com convulsões. Bloqueio ventricular foi relatado; 
amnésia de vários graus pode estar presente para o evento de reação.

Raramente, foi relatada fraqueza persistente, embora transitória, na perna ou nos músculos 
oculares. As neuropatias periféricas têm sido raras e transitórias. Eles incluem distúrbios 
sensoriais e/ou motores ou da raiz nervosa, mielite, dor ou fraqueza muscular persistente na 
perna, paralisia do 6º nervo ou síndrome da cauda equina. Cãibras musculares, fasciculação ou 
mioclonia, convulsão espinhal ou espasticidade são incomuns e responderam prontamente a uma 
pequena dose intravenosa de diazepam. Em geral, as reações que se sabe que ocorrem após a 
administração parenteral de agentes de contraste iodados são possíveis com qualquer agente não 
iônico. Aproximadamente 95% das reações adversas que acompanham o uso de agentes de 
contraste hidrossolúveis são de grau leve a moderado. No entanto, reações graves, com risco de 
vida, anafilactóides e fatais,
As reações adversas aos meios de contraste injetáveis   se dividem em duas categorias: reações quimiotóxicas e 
reações idiossincráticas.
As reações quimiotóxicas resultam das propriedades físico-químicas do meio de contraste, da dose e da 
velocidade de injeção. Todos os distúrbios hemodinâmicos e lesões de órgãos ou vasos perfundidos pelo meio 
de contraste estão incluídos nesta categoria.
As reações idiossincráticas incluem todas as outras reações. Ocorrem mais frequentemente em 
pacientes de 20 a 40 anos. As reações idiossincráticas podem ou não depender da quantidade de dose 
injetada, da velocidade da injeção e do procedimento radiográfico. As reações idiossincráticas são 
subdivididas em menores, intermediárias e graves. As reações menores são autolimitadas e de curta 
duração; as reações graves são fatais e o tratamento é urgente e obrigatório.
A incidência relatada de reações adversas aos meios de contraste em pacientes com história de alergia é 
o dobro da população geral. Pacientes com história de reações prévias a um meio de contraste são três 
vezes mais suscetíveis do que outros pacientes. No entanto, a sensibilidade ao meio de contraste não 
parece aumentar com exames repetidos.
A maioria das reações adversas aos meios de contraste injetáveis   aparecem dentro de 1 a 3 minutos após o início 
da injeção, mas podem ocorrer reações tardias.

SUPERDOSAGEM
As consequências clínicas da superdosagem com OMNIPAQUE não foram relatadas. No entanto, com base 
na experiência com outros meios mielográficos não iônicos, os médicos devem estar alertas para um 
potencial aumento na frequência e gravidade das reações mediadas pelo SNC. Mesmo o uso de uma dose 
recomendada pode produzir efeitos equivalentes a superdosagem, se o manejo incorreto do paciente 
durante ou imediatamente após o procedimento permitir a entrada intracraniana precoce inadvertida de 
uma grande porção do meio.
O LD intracisternal50O valor de OMNIPAQUE (em gramas de iodo por quilograma de peso corporal) é superior 
a 2,0 em camundongos.
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DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO — Intratecal
O volume e a concentração de OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 ou OMNIPAQUE 300 a 
serem administrados dependerão do grau e extensão do contraste necessário na(s) área(s) 
sob exame e do equipamento e técnica empregados.
OMNIPAQUE 180 na concentração de 180 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 
mgI/mL ou OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL é recomendado para o exame 
das regiões lombar, torácica e cervical em adultos por lombar ou cervical direta e é 
levemente hipertônica ao LCR.
O OMNIPAQUE 180 na concentração de 180 mgI/mL é recomendado para o exame das regiões 
lombar, torácica e cervical em crianças por injeção lombar e é levemente hipertônico ao LCR.

Uma dose total de 3060 mg de iodo ou uma concentração de 300 mgI/mL não deve ser excedida em adultos e uma 
dose total de 2700 mg de iodo ou uma concentração de 180 mgI/mL não deve ser excedida em crianças em um 
único exame mielográfico. Isso é baseado na avaliação de ensaios clínicos até o momento. Como em todos os 
procedimentos diagnósticos, deve-se utilizar o volume e a dose mínimos para produzir uma visualização 
adequada. A maioria dos procedimentos não requer dose ou concentração máxima.

A anestesia não é necessária. Sedativos ou tranqüilizantes pré-medicação geralmente não são necessários (veja 
PRECAUÇÕES). Os pacientes devem ser bem hidratados antes e após a administração do contraste. Pacientes 
propensos a convulsões devem ser mantidos com medicação anticonvulsivante. Muitos agentes de contraste 
radiopacos são incompatíveisem vitrocom alguns anti-histamínicos e muitas outras drogas; portanto, drogas 
concomitantes não devem ser fisicamente misturadas com agentes de contraste. Taxa de injeção:Para evitar a 
mistura excessiva com o LCR e a consequente diluição do contraste, a injeção deve ser feita lentamente durante 1 a 
2 minutos.
Dependendo do volume estimado de meio de contraste que pode ser necessário para o procedimento, uma 
pequena quantidade de LCR pode ser removida para minimizar a distensão dos espaços subaracnóideos.

A agulha de punção lombar ou cervical pode ser removida imediatamente após a injeção, pois não 
é necessário remover OMNIPAQUE após a injeção no espaço subaracnóideo.
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Adultos:As doses totais normalmente recomendadas para uso em mielografia lombar, torácica, 
cervical e colunar total em adultos são de 1,2 gI a 3,06 gI, como segue:

Concentração
(mgI/mL)

Volume
(ml)

Dose
(gI)Procedimento

Lombar
Mielografia
(via lombar
injeção)

Formulações

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 240

180
240

10-17
7-12,5

1,8-3,06
1,7-3,0

Torácico
Mielografia
(via lombar
ou cervical
injeção)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

1,7-3,0
1,8-3,0

Cervical
Mielografia
(via lombar
injeção)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

1,4-3,0
1,8-3,0

Cervical
Mielografia
(via C1-2
injeção)

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

180
240
300

7-10
6-12,5
4-10

1,3-1,8
1,4-3,0
1,2-3,0

Total
Colunar

Mielografia
(via lombar
injeção)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

1,4-3,0
1,8-3,0

Pediatria:As doses totais normalmente recomendadas para mielografia lombar, torácica, cervical e/ou 
colunar total por punção lombar em crianças são de 0,36 gI a 2,7 gI (ver tabela abaixo). Os volumes reais 
administrados dependem em grande parte da idade do paciente e as seguintes diretrizes são 
recomendadas.

Conc.
(mgI/mL)

180
180
180
180
180

Volume
(ml)
2-4
4-8
5-10
5-12
6-15

Dose
(gI)

0,36-0,72
0,72-1,44

0,9-1,8
0,9-2,16
1,08-2,7

Era
0 a < 3 meses.
3 a < 36 meses.
3 a < 7 anos.
7 a < 13 anos.
13 a 18 anos.
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A retirada dos agentes de contraste de seus recipientes deve ser realizada em condições 
assépticas com seringas estéreis. A punção espinhal deve ser sempre realizada em condições 
estéreis.
Os produtos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas ou descoloração 
antes da administração. Se houver material particulado ou descoloração, não use. Repita os 
procedimentos:Se, no julgamento clínico do médico, forem necessários exames sequenciais ou repetidos, 
deve-se observar um intervalo de tempo adequado entre as administrações para permitir a depuração 
normal do fármaco do organismo. Deve ser permitido um intervalo de pelo menos 48 horas antes da 
repetição do exame; no entanto, sempre que possível, recomenda-se 5 a 7 dias.

GERENCIAMENTO DO PACIENTE - Sugestões intratecais 
para o gerenciamento habitual do paciente

Um bom manejo do paciente deve ser exercido em todos os momentos para minimizar o potencial de 
complicações relacionadas ao procedimento.

Pré-procedimento

• Deve ser considerada a descontinuação de medicamentos neurolépticos (incluindo fenotiazinas, por 
exemplo, clorpromazina, proclorperazina e prometazina) pelo menos 48 horas antes.

• Manter dieta normal até 2 horas antes do procedimento.
• Assegurar líquidos de hidratação até o procedimento.

Durante o Procedimento

• Use a dose e concentração mínimas necessárias para um contraste satisfatório (veja DOSAGEM E 
ADMINISTRAÇÃO).
• Em todas as técnicas de posicionamento, mantenha a cabeça do paciente elevada acima do nível mais alto da coluna.

• Não abaixe a cabeceira da mesa mais de 15° ao mover o meio de contraste cranialmente.
• Em pacientes com lordose excessiva, considerar a posição lateral para injeção e movimentação da 

média cefálica.
• Injete lentamente (mais de 1 a 2 minutos) para evitar mistura excessiva.
• Para manter como um bolus, mova a área média para distalmuito devagar . Use monitoramento fluoroscópico.
• Evite a entrada intracraniana de um bolus.
• Evitar dispersão cefálica precoce e alta do meio.
• Evite movimentos abruptos ou ativos do paciente para minimizar a mistura excessiva de meio com LCR. Oriente o 

paciente a permanecerpassiva . Mover pacientedevagar e apenas o necessário.

Pós-procedimento
• Levante a cabeça da maca em pelo menos 30° antes de mover o paciente para ela.
• O movimento para dentro e para fora da maca deve ser feito lentamente com o paciente completamente 

passivo, mantendocabeça erguida posição.
• Antes de mover o paciente para a cama, levante a cabeceira da cama de 30° a 45°.

• Orientar o paciente a permanecer imóvel no leito, sentado ou semissentado, principalmente nas primeiras 
horas.
• Manter observação atenta por pelo menos 12 horas após o mielograma.
• Obtenha a cooperação dos visitantes para manter o paciente quieto e emcabeça erguida posição, especialmente nas 

primeiras horas.
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• Incentive fluidos orais. Dieta conforme tolerado.
• Se ocorrer náusea ou vômito , não use antináuseos fenotiazínicos. Náuseas e vômitos persistentes 

resultarão em desidratação. Portanto, recomenda-se a consideração imediata da reposição por 
fluidos intravenosos.

Método pós-procedimento alternativo
• Evidências recentes com meios de contraste não iônicos solúveis em água sugerem que manter o 

paciente pós-mielografia em posição vertical (por meio de cadeira de rodas ou deambulação) pode 
ajudar a minimizar os efeitos adversos. A posição vertical pode ajudar a retardar a dispersão 
ascendente do meio e maximizar a absorção da aracnóide espinhal.

SEÇÃO II
FARMACOLOGIA CLÍNICA - Intravascular

Após a injeção intravascular, o iohexol é distribuído no compartimento do líquido extracelular e é 
excretado inalterado por filtração glomerular. Opacificará os vasos no trajeto do fluxo do meio de 
contraste permitindo a visualização radiográfica das estruturas internas até que ocorra uma 
hemodiluição significativa.
Aproximadamente 90% ou mais da dose injetada é excretada nas primeiras 24 horas, com o pico de 
concentração na urina ocorrendo na primeira hora após a administração. Os níveis de ioexol no plasma 
e na urina indicam que a depuração corporal de ioexol se deve principalmente à depuração renal. Um 
aumento na dose de 500 mgI/kg para 1500 mgI/kg não altera significativamente a depuração do 
fármaco. Os seguintes valores farmacocinéticos foram observados após a administração intravenosa de 
iohexol (entre 500 mgI/kg a 1500 mgI/kg) a 16 indivíduos humanos adultos: depuração renal—120 
(86-162) mL/min; depuração corporal total—131 (98-165) mL/min; e volume de distribuição—165 
(108-219) mL/kg.
A acumulação renal é suficientemente rápida para que o período de opacificação máxima das passagens 
renais possa começar tão cedo quanto 1 minuto após a injeção intravenosa. Os urogramas tornam-se 
aparentes em cerca de 1 a 3 minutos, com contraste ideal ocorrendo entre 5 a 15 minutos. Em condições 
nefropáticas, particularmente quando a capacidade excretora foi alterada, a taxa de excreção pode variar de 
forma imprevisível e a opacificação pode ser retardada após a injeção. Insuficiência renal grave pode resultar 
na falta de opacificação diagnóstica do sistema coletor e, dependendo do grau de insuficiência renal, níveis 
plasmáticos prolongados de ioexol podem ser antecipados. Nesses pacientes, assim como em lactentes com 
rins imaturos, a via de excreção pela vesícula biliar e para o intestino delgado pode aumentar.

O iohexol apresenta baixa afinidade para proteínas séricas ou plasmáticas e liga-se pouco à albumina 
sérica.
Não ocorre metabolismo, desiodação ou biotransformação significativa.
O OMNIPAQUE provavelmente atravessa a barreira placentária em humanos por difusão simples. Não se 
sabe até que ponto o iohexol é excretado no leite humano.
Estudos em animais indicam que o iohexol não atravessa uma barreira hematoencefálica intacta 
de forma significativa após a administração intravascular.
O OMNIPAQUE aprimora as imagens de tomografia computadorizada por meio do aumento da eficiência 
radiográfica. O grau de aumento da densidade está diretamente relacionado ao teor de iodo em uma dose 
administrada; os níveis sanguíneos de pico de iodo ocorrem imediatamente após a injeção intravenosa rápida. Os 
níveis sanguíneos caem rapidamente em 5 a 10 minutos e a meia-vida do compartimento vascular é de 
aproximadamente 20 minutos. Isso pode ser explicado pela diluição no sistema vascular e
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compartimentos líquidos extravasculares que causam uma queda inicial acentuada na concentração plasmática. O 
equilíbrio com os compartimentos extracelulares é alcançado em cerca de dez minutos; depois disso, a queda torna-
se exponencial.
A farmacocinética do iohexol em tecidos normais e anormais mostrou ser variável. O realce do contraste 
parece ser maior imediatamente após a administração do bolus (15 segundos a 120 segundos). Assim, o maior 
realce pode ser detectado por uma série de varreduras consecutivas de dois a três segundos realizadas dentro 
de 30 a 90 segundos após a injeção (ou seja, imagens de tomografia computadorizada dinâmica). A utilização 
de uma técnica de varredura contínua (isto é, tomografia computadorizada dinâmica) pode melhorar o realce 
e a avaliação diagnóstica do tumor e de outras lesões, como abscesso, ocasionalmente revelando doença 
insuspeita ou mais extensa. Por exemplo, um cisto pode ser distinguido de uma lesão sólida vascularizada 
quando os exames pré-contraste e realçados são comparados; a massa não perfundida mostra absorção de 
raios X inalterada (número CT). Uma lesão vascularizada é caracterizada por um aumento do número de TC 
poucos minutos após um bolus de contraste intravascular; pode ser tecido maligno, benigno ou normal, mas 
provavelmente não seria um cisto, hematoma ou outra lesão não vascular.

Como a varredura sem contraste pode fornecer informações diagnósticas adequadas no paciente 
individual, a decisão de empregar o realce de contraste, que pode estar associado ao risco e ao 
aumento da exposição à radiação, deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa dos achados 
clínicos, radiológicos e de TC sem contraste.

VARREDURA DE TC DA CABEÇA
Em contraste com imagens de tomografia computadorizada aprimorada da cabeça, OMNIPAQUE não se 
acumula no tecido cerebral normal devido à presença da barreira hematoencefálica normal. O aumento da 
absorção de raios X no cérebro normal é devido à presença de agente de contraste dentro do pool de 
sangue. Uma ruptura na barreira hematoencefálica, como ocorre em tumores malignos do cérebro, permite 
o acúmulo de meio de contraste no tecido intersticial do tumor. O tecido cerebral normal adjacente não 
contém o meio de contraste.
O realce máximo do contraste no tecido ocorre frequentemente após os níveis de pico de iodo no 
sangue serem atingidos. Pode ocorrer um atraso no realce máximo do contraste. Imagens diagnósticas 
com contraste aprimorado do cérebro foram obtidas até 1 hora após a administração de bolus 
intravenoso. Esse atraso sugere que o realce do contraste radiográfico é, pelo menos em parte, 
dependente do acúmulo de meio contendo iodo dentro da lesão e fora do pool sanguíneo, embora o 
mecanismo pelo qual isso ocorre não seja claro. O realce radiográfico de lesões não tumorais, como 
malformações arteriovenosas e aneurismas, é provavelmente dependente do conteúdo de iodo do pool 
sanguíneo circulante.
Em pacientes em que se sabe ou se suspeita que a barreira hematoencefálica esteja rompida, o uso de qualquer meio de 
contraste radiográfico deve ser avaliado com base no risco-benefício individual. No entanto, em comparação com os 
meios iônicos, os meios não iônicos são menos tóxicos para o sistema nervoso central.

TC DO CORPO
Em contraste, a imagem corporal por tomografia computadorizada aprimorada (tecido não neural), OMNIPAQUE se 
difunde rapidamente do espaço vascular para o espaço extravascular. O aumento da absorção de raios X está 
relacionado ao fluxo sanguíneo, concentração do meio de contraste e extração do meio de contraste pelo tecido 
intersticial dos tumores, uma vez que não existe barreira. O realce do contraste deve-se, portanto, às diferenças 
relativas na difusão extravascular entre o tecido normal e o anormal, bastante diferente do que ocorre no cérebro.
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INDICAÇÕES E USO,
GERAL - Intravascular

OMNIPAQUE 350 é indicado em adultos para angiocardiografia (ventriculografia, arteriografia 
coronária seletiva), aortografia incluindo estudos da raiz da aorta, arco aórtico, aorta ascendente, 
aorta abdominal e seus ramos, realce de contraste para tomografia computadorizada da cabeça 
e do corpo, angiografia por subtração digital intravenosa da cabeça, pescoço, vasos abdominais, 
renais e periféricos, arteriografia periférica e urografia excretora.
O OMNIPAQUE 350 é indicado em crianças para angiocardiografia (ventriculografia, arteriografia 
pulmonar e venografia; estudos das artérias colaterais e aortografia, incluindo raiz da aorta, arco 
aórtico, aorta ascendente e descendente).
OMNIPAQUE 300 é indicado em adultos para aortografia, incluindo estudos do arco aórtico, 
aorta abdominal e seus ramos, realce de contraste para tomografia computadorizada da 
cabeça e do corpo, arteriografia cerebral, venografia periférica (flebografia) e urografia 
excretora.
OMNIPAQUE 300 é indicado em crianças para angiocardiografia (ventriculografia), urografia excretora 
e realce de contraste para imagens de tomografia computadorizada da cabeça.
OMNIPAQUE 240 é indicado em adultos para realce de contraste para imagens de tomografia 
computadorizada da cabeça e venografia periférica (flebografia).
OMNIPAQUE 140 é indicado em adultos para angiografia digital intra-arterial de subtração da 
cabeça, pescoço, abdome, vasos renais e periféricos.
O OMNIPAQUE 240 é indicado em crianças para realce de contraste para imagens de tomografia computadorizada 
da cabeça.

CONTRA-INDICAÇÕES
OMNIPAQUE não deve ser administrado a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao ioexol.

AVISOS—Geral
Os meios de contraste iodados não iônicos inibem a coagulação do sangue,em vitro, menos do que o meio de 
contraste iônico. A coagulação foi relatada quando o sangue permanece em contato com seringas contendo meios de 
contraste não iônicos.
Eventos tromboembólicos graves, raramente fatais, causando infarto do miocárdio e acidente 
vascular cerebral foram relatados durante procedimentos angiográficos com meios de contraste 
iônicos e não iônicos. Portanto, é necessária técnica meticulosa de administração intravascular, 
principalmente durante procedimentos angiográficos, para minimizar os eventos 
tromboembólicos. Inúmeros fatores, incluindo duração do procedimento, material do cateter e da 
seringa, estado da doença subjacente e medicamentos concomitantes, podem contribuir para o 
desenvolvimento de eventos tromboembólicos. Por essas razões, técnicas angiográficas 
meticulosas são recomendadas, incluindo atenção especial à manipulação do fio-guia e do cateter, 
uso de sistemas manifold e/ou torneiras de três vias, lavagem frequente do cateter com soluções 
salinas heparinizadas e minimização da duração do procedimento.em vitrocoagulação.

OMNIPAQUE deve ser usado com extremo cuidado em pacientes com distúrbios funcionais graves do 
fígado e rins, tireotoxicose grave ou mielomatose. Diabéticos com nível de creatinina sérica acima de 3 
mg/dL não devem ser examinados a menos que os possíveis benefícios do
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exame superam claramente o risco adicional. OMNIPAQUE não é recomendado para uso em 
pacientes com anúria.
Os agentes de contraste radiopacos são potencialmente perigosos em pacientes com mieloma 
múltiplo ou outra paraproteinemia, particularmente naqueles com anúria terapeuticamente 
resistente. Embora nem o agente de contraste nem a desidratação tenham provado 
separadamente ser a causa da anúria no mieloma, especula-se que a combinação de ambos possa 
ser fatores causais. O risco em pacientes mielomatosos não é uma contraindicação; no entanto, 
precauções especiais são necessárias. A desidratação parcial na preparação desses pacientes antes 
da injeção não é recomendada, pois pode predispor o paciente à precipitação da proteína do 
mieloma nos túbulos renais. Nenhuma forma de terapia, incluindo diálise, foi bem sucedida em 
reverter o efeito. O mieloma, que ocorre mais comumente em pessoas com mais de 40 anos,

O meio de contraste iônico, quando injetado por via intravenosa ou intra-arterial, pode promover a 
falcização em indivíduos homozigotos para a doença falciforme.
A administração de materiais radiopacos a pacientes com diagnóstico ou suspeita de feocromocitoma 
deve ser realizada com extrema cautela. Se, na opinião do médico, os possíveis benefícios de tais 
procedimentos superarem os riscos considerados, os procedimentos podem ser realizados; no entanto, 
a quantidade de meio radiopaco injetado deve ser mantida a um mínimo absoluto. A pressão arterial do 
paciente deve ser avaliada durante todo o procedimento e medidas para o tratamento da crise 
hipertensiva devem estar prontamente disponíveis.
Relatos de tempestade tireoidiana após o uso de meios de contraste radiopacos iônicos iodados em pacientes com 
hipertireoidismo ou com nódulo tireoidiano com funcionamento autônomo sugerem que esse risco adicional seja 
avaliado nesses pacientes antes do uso de qualquer meio de contraste.
Reações Adversas Cutâneas Graves:Reações adversas cutâneas graves (SCAR) podem se 
desenvolver de 1 hora a várias semanas após a administração do agente de contraste intravascular. 
Essas reações incluem síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (SSJ/NET), 
pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA) e reação medicamentosa com eosinofilia e 
sintomas sistêmicos (DRESS). A gravidade da reação pode aumentar e o tempo de início pode 
diminuir com a administração repetida do agente de contraste; medicamentos profiláticos podem 
não prevenir ou atenuar reações adversas cutâneas graves. Evite administrar Omnipaque a pacientes 
com histórico de reação adversa cutânea grave ao Omnipaque. A urografia deve ser realizada com 
cautela em pacientes com função renal gravemente comprometida e pacientes com doença renal e 
hepática combinada.

PRECAUÇÕES—Geral
Os procedimentos de diagnóstico que envolvem o uso de agentes de diagnóstico radiopacos devem ser 
realizados sob a direção de pessoal com o treinamento necessário e com um conhecimento profundo do 
procedimento específico a ser realizado. Instalações adequadas devem estar disponíveis para lidar com 
qualquer complicação do procedimento, bem como para tratamento de emergência de reações graves ao 
próprio agente de contraste. Após a administração parenteral de um agente radiopaco, pessoal competente e 
instalações de emergência devem estar disponíveis por pelo menos 30 a 60 minutos, uma vez que ocorreram 
reações tardias graves (ver REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral).

A desidratação preparatória é perigosa e pode contribuir para insuficiência renal aguda em pacientes com 
doença vascular avançada, pacientes diabéticos e em pacientes não diabéticos suscetíveis (geralmente 
idosos com doença renal preexistente), lactentes e crianças pequenas. Desidratação nestes pacientes
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parece ser potencializada pela ação diurética osmótica dos agentes urográficos. Acredita-se que a 
restrição hídrica durante a noite antes da urografia excretora geralmente não proporciona melhor 
visualização em pacientes normais.Os pacientes devem ser bem hidratados antes e após a 
administração de qualquer meio de contraste, incluindo ioexol.
Insuficiência renal aguda foi relatada em pacientes diabéticos com nefropatia diabética e em 
pacientes não diabéticos suscetíveis (geralmente idosos com doença renal preexistente) após 
urografia excretora. Portanto, deve-se considerar cuidadosamente os riscos potenciais antes de 
realizar este procedimento radiográfico nesses pacientes.
Imediatamente após a cirurgia, a urografia excretora deve ser usada com cautela em receptores de 
transplante renal.
A possibilidade de uma reação, incluindo reações graves, potencialmente fatais, fatais, anafilactoides ou 
cardiovasculares, deve sempre ser considerada (ver REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral). É de 
extrema importância que um curso de ação seja cuidadosamente planejado com antecedência para o 
tratamento imediato de reações graves, e que pessoal adequado e apropriado esteja prontamente 
disponível em caso de qualquer reação.
A possibilidade de uma reação idiossincrática em pacientes suscetíveis deve sempre ser considerada (ver 
REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral). A população suscetível inclui, mas não se limita a, pacientes 
com história de reação prévia ao meio de contraste, pacientes com sensibilidade conhecida ao iodo per 
se e pacientes com hipersensibilidade clínica conhecida: asma brônquica, febre do feno e alergias 
alimentares .
A ocorrência de reações idiossincráticas graves levou ao uso de vários métodos de pré-teste. No 
entanto, o pré-teste não pode ser confiável para prever reações graves e pode ser perigoso para o 
paciente. Sugere-se que um histórico médico completo com ênfase em alergia e hipersensibilidade, 
antes da injeção de qualquer meio de contraste, pode ser mais preciso do que o pré-teste na previsão 
de possíveis reações adversas.
Uma história positiva de alergias ou hipersensibilidade não contraindica arbitrariamente o uso de um 
agente de contraste quando um procedimento diagnóstico é considerado essencial, mas deve-se ter 
cautela (consulte REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral). A pré-medicação com anti-histamínicos ou 
corticosteroides para evitar ou minimizar possíveis reações alérgicas nesses pacientes deve ser 
considerada e administrada com seringas separadas. Relatórios recentes indicam que esse pré-
tratamento não previne reações graves com risco de vida, mas pode reduzir sua incidência e gravidade.

Embora a osmolalidade de OMNIPAQUE seja baixa em comparação com agentes iônicos à base de 
diatrizoato ou iotalamato de concentração de iodo comparável, o potencial aumento transitório da carga 
osmótica circulatória em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva requer cautela durante a injeção. 
Esses pacientes devem ser observados por várias horas após o procedimento para detectar distúrbios 
hemodinâmicos tardios.
A anestesia geral pode ser indicada na realização de alguns procedimentos em pacientes adultos 
selecionados; no entanto, uma maior incidência de reações adversas foi relatada nesses pacientes, e 
pode ser atribuída à incapacidade do paciente de identificar sintomas indesejáveis, ou ao efeito 
hipotensor da anestesia que pode reduzir o débito cardíaco e aumentar a duração da exposição ao 
agente de contraste.
A angiografia deve ser evitada sempre que possível em pacientes com homocistinúria, pelo 
risco de induzir trombose e embolia.
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Em procedimentos angiográficos, deve-se levar em consideração a possibilidade de deslocamento de placas ou de 
lesão ou perfuração da parede do vaso durante as manipulações do cateter e injeção do meio de contraste. 
Injeções de teste para garantir a colocação adequada do cateter são recomendadas.
A arteriografia coronária seletiva deve ser realizada apenas naqueles pacientes nos quais os benefícios 
esperados superam o risco potencial. Os riscos inerentes à angiocardiografia em pacientes com enfisema 
pulmonar crônico devem ser ponderados em relação à necessidade de realização desse procedimento.

Quando OMNIPAQUE for injetado com seringas plásticas descartáveis, o meio de contraste 
deve ser colocado na seringa e usado imediatamente.
Se for usado equipamento não descartável, deve-se ter cuidado escrupuloso para evitar contaminação 
residual com vestígios de agentes de limpeza.
Os produtos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas e 
descoloração antes da administração. Se houver material particulado ou descoloração, não use.

Informações para Pacientes
Pacientes recebendo agentes diagnósticos radiopacos injetáveis   devem ser instruídos 
a: 1. Informar seu médico se estiver grávida (ver FARMACOLOGIA CLÍNICA - 
Intravascular).
2. Informe o seu médico se for diabético ou se tiver mieloma múltiplo, feocromocitoma, 

doença falciforme homozigótica ou doença da tiróide conhecida (ver ADVERTÊNCIAS).

3. Informe o seu médico se você é alérgico a algum medicamento, alimento ou se teve alguma reação a 
injeções anteriores de corantes usados   em procedimentos de raios-x (veja PRECAUÇÕES—Geral).

4. Informe o seu médico sobre quaisquer outros medicamentos que esteja a tomar, incluindo medicamentos sem receita 
médica, antes de lhe ser administrado este medicamento.

5. Aconselhe os doentes a informarem o seu médico se desenvolverem uma erupção cutânea após receberem 

Omnipaque.

Interação Medicamento/Teste Laboratorial

Se isótopos contendo iodo forem administrados para o diagnóstico de doença da tireoide, a capacidade de ligação 
de iodo do tecido tireoidiano pode ser reduzida por até 2 semanas após a administração do meio de contraste. 
Testes de função da tireoide que não dependem da estimativa de iodo, por exemplo, T3

absorção de resina ou ensaios diretos de tiroxina, não são afetados.
Muitos agentes de contraste radiopacos são incompatíveisem vitrocom alguns anti-histamínicos e muitas outras 
drogas; portanto, nenhum outro medicamento deve ser misturado com agentes de contraste.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade
Não foram realizados estudos em animais de longo prazo para avaliar o potencial carcinogênico, 
mutagênese ou se OMNIPAQUE pode afetar a fertilidade em homens ou mulheres.

Gravidez Categoria B
Estudos de reprodução foram realizados em ratos e coelhos com até 100 vezes a dose humana recomendada. 
Nenhuma evidência de diminuição da fertilidade ou dano ao feto foi demonstrada devido ao OMNIPAQUE. No 
entanto, não há estudos em mulheres grávidas. Como os estudos de reprodução em animais nem sempre são 
preditivos da resposta humana, este medicamento deve ser usado durante a gravidez somente se for 
claramente necessário.
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Mães que amamentam

Não se sabe até que ponto o iohexol é excretado no leite humano. No entanto, muitos agentes de contraste 
injetáveis   são excretados inalterados no leite humano. Embora não tenha sido estabelecido que reações 
adversas graves ocorram em lactentes, deve-se ter cautela quando os meios de contraste intravascular são 
administrados a lactantes. O aleitamento materno pode ser substituído pelo aleitamento materno por 24 
horas após a administração de OMNIPAQUE.

Uso Pediátrico
Pacientes pediátricos com maior risco de eventos adversos durante a administração do meio de contraste 
podem incluir aqueles com asma, sensibilidade a medicamentos e/ou alérgenos, insuficiência cardíaca 
congestiva, creatinina sérica superior a 1,5 mg/dL ou aqueles com menos de 12 meses de idade.

REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral
As reações adversas após o uso de OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 e 
OMNIPAQUE 350 são geralmente de gravidade leve a moderada. No entanto, reações graves, fatais e 
com risco de vida, principalmente de origem cardiovascular, têm sido associadas à administração de 
meios de contraste contendo iodo, incluindo OMNIPAQUE. A injeção do meio de contraste está 
frequentemente associada à sensação de calor e dor, principalmente na angiografia periférica; dor e 
calor são menos frequentes e menos graves com OMNIPAQUE do que com muitos meios de contraste.

Sistema cardiovascular:Arritmias incluindo PVCs e CAPs (2%), angina/dor no peito (1%) e 
hipotensão (0,7%). Outros, incluindo insuficiência cardíaca, assistolia, bradicardia, taquicardia e 
reação vasovagal foram relatados com incidência individual de 0,3% ou menos. Em ensaios clínicos 
controlados envolvendo 1.485 pacientes, ocorreu uma fatalidade. Não foi estabelecida uma relação 
de causa e efeito entre esta morte e o iohexol.
Sistema nervoso:Vertigem (incluindo tontura e vertigens) (0,5%), dor (3%), anormalidades da visão 
(incluindo visão turva e fotomas) (2%), dor de cabeça (2%) e alteração do paladar (1%). Outros, 
incluindo ansiedade, febre, disfunção motora e de fala, convulsão, parestesia, sonolência, rigidez 
de nuca, hemiparesia, síncope, calafrios, ataque isquêmico transitório, infarto cerebral e nistagmo 
foram relatados, com incidência individual de 0,3% ou menos. Sistema respiratório:Dispneia, 
rinite, tosse e laringite, com incidência individual de 0,2% ou menos.

Sistema gastrointestinal:Náuseas (2%) e vômitos (0,7%). Outros, incluindo diarreia, dispepsia, 
cãibras e boca seca foram relatados, com incidência individual inferior a 0,1%. Pele e anexos:
Urticária (0,3%), púrpura (0,1%), abscesso (0,1%) e prurido (0,1%). As reações adversas individuais 
que ocorreram em uma extensão significativamente maior para um procedimento específico são 
listadas nessa indicação.

Pediatria
Em ensaios clínicos controlados envolvendo 391 pacientes para angiocardiografia pediátrica, urografia e 
tomografia computadorizada de cabeça com contraste, as reações adversas após o uso de OMNIPAQUE 
240, OMNIPAQUE 300 e OMNIPAQUE 350 foram geralmente menos frequentes do que em adultos.
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Sistema cardiovascular:Taquicardia ventricular (0,5%), bloqueio cardíaco 2:1 (0,5%), hipertensão 
(0,3%) e anemia (0,3%).
Sistema nervoso:Dor (0,8%), febre (0,5%), alteração do paladar (0,5%) e convulsão (0,3%). 
Sistema respiratório:Congestão (0,3%) e apnéia (0,3%).
Sistema gastrointestinal:Náuseas (1%), hipoglicemia (0,3%) e vômitos (2%). Pele e 
anexos:Erupção cutânea (0,3%).

Reações Adversas Gerais aos Meios de Contraste
Os médicos devem permanecer alertas para a ocorrência de efeitos adversos além dos 
discutidos acima.
As seguintes reações foram relatadas após a administração de outros meios de contraste iodados 
intravasculares e raramente com ioexol.Reações devido à técnica:hematomas e equimoses.Reações 
hemodinâmicas:cãibras venosas e tromboflebite após injeção intravenosa.Reações cardiovasculares:
casos raros de arritmias cardíacas, taquicardia reflexa, dor torácica, cianose, hipertensão, hipotensão, 
vasodilatação periférica, choque e parada cardíaca. Reações endócrinas:Testes de função tireoidiana 
indicativos de hipotireoidismo ou supressão tireoidiana transitória foram relatados com pouca 
frequência após a administração de meios de contraste iodados em pacientes adultos e pediátricos, 
incluindo bebês. Alguns pacientes foram tratados para hipotireoidismo. Distúrbios da Pele e Tecidos 
Subcutâneos:As reações variam de leves (erupção cutânea, eritema, prurido, urticária, descoloração da 
pele) a graves: síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (SSJ/NET), pustulose 
exantemática generalizada aguda (PEGA) e reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas 
sistêmicos (DRESS ).Reações renais:ocasionalmente, proteinúria transitória e, raramente, oligúria ou 
anúria.Reações alérgicas:crises asmáticas, sintomas nasais e conjuntivais, reações dérmicas como 
urticária com ou sem prurido, assim como erupções pleomórficas, espirros e lacrimejamento e, 
raramente, reações anafiláticas. Ocorreram fatalidades raras, devido a isso ou causas desconhecidas.
Sinais e sintomas relacionados ao sistema respiratório:edema pulmonar ou laríngeo, broncoespasmo, 
dispnéia;ou para o sistema nervoso: inquietação, tremores, convulsões.Outras reações:rubor, dor, calor, 
gosto metálico, náusea, vômito, ansiedade, dor de cabeça, confusão, palidez, fraqueza, sudorese, áreas 
localizadas de edema, especialmente cãibras faciais, neutropenia e tontura. Raramente, podem ocorrer 
calafrios imediatos ou tardios, às vezes acompanhados de hiperpirexia. Raramente, o “iodismo” (inchaço 
das glândulas salivares) de compostos orgânicos iodados aparece dois dias após a exposição e 
desaparece no sexto dia.

Em geral, as reações que se sabe que ocorrem após a administração parenteral de agentes de contraste 
iodados são possíveis com qualquer agente não iônico. Aproximadamente 95% das reações adversas que 
acompanham o uso de agentes de contraste hidrossolúveis administrados por via intravascular são de grau 
leve a moderado. No entanto, reações anafilactóides graves com risco de vida, principalmente de origem 
cardiovascular, ocorreram. As incidências relatadas de morte variam de 6,6 por 1 milhão (0,00066%) a 1 em 
10.000 (0,01%). A maioria das mortes ocorre durante a injeção ou 5 a 10 minutos depois; sendo a principal 
característica a parada cardíaca com doença cardiovascular como principal agravante. Relatos isolados de 
colapso hipotensivo e choque são encontrados na literatura. A incidência de choque é estimada em 1 em 
20.000 (0,005 por cento) pacientes.
As reações adversas aos meios de contraste injetáveis   se dividem em duas categorias: reações quimiotóxicas e 
reações idiossincráticas.
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As reações quimiotóxicas resultam das propriedades físico-químicas do meio de contraste, da dose e da 
velocidade de injeção. Todos os distúrbios hemodinâmicos e lesões de órgãos ou vasos perfundidos pelo meio 
de contraste estão incluídos nesta categoria.
As reações idiossincráticas incluem todas as outras reações. Ocorrem mais frequentemente em 
pacientes de 20 a 40 anos. As reações idiossincráticas podem ou não depender da quantidade de dose 
injetada, da velocidade da injeção e do procedimento radiográfico. As reações idiossincráticas são 
subdivididas em menores, intermediárias e graves. As reações menores são autolimitadas e de curta 
duração; as reações graves são fatais e o tratamento é urgente e obrigatório.
A incidência relatada de reações adversas aos meios de contraste em pacientes com história de alergia é duas 
vezes maior que a da população geral. Pacientes com história de reações prévias a um meio de contraste são 
três vezes mais suscetíveis do que outros pacientes. No entanto, a sensibilidade ao meio de contraste não 
parece aumentar com exames repetidos.
A maioria das reações adversas aos meios de contraste injetáveis   aparecem dentro de 1 a 3 minutos após o início 
da injeção, mas podem ocorrer reações tardias.
Independentemente do agente de contraste empregado, a incidência geral estimada de reações adversas 
graves é maior com a angiocardiografia do que com outros procedimentos. Descompensação cardíaca, 
arritmias graves, angina pectoris ou isquemia ou infarto do miocárdio podem ocorrer durante a 
angiocardiografia e a ventriculografia esquerda. Anormalidades eletrocardiográficas e hemodinâmicas 
ocorrem com menos frequência com OMNIPAQUE do que com diatrizoato de meglumina e injeção de 
diatrizoato de sódio.

SUPERDOSAGEM
Pode ocorrer sobredosagem. Os efeitos adversos da superdosagem são fatais e afetam principalmente 
os sistemas pulmonar e cardiovascular. Os sintomas incluem: cianose, bradicardia, acidose, hemorragia 
pulmonar, convulsões, coma e parada cardíaca. O tratamento de uma superdosagem é direcionado ao 
suporte de todas as funções vitais e à instituição imediata de terapia sintomática.

O LD intravenoso50os valores de OMNIPAQUE (em gramas de iodo por quilograma de peso corporal) são 24,2 em 
camundongos e 15,0 em ratos.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO — Geral
Tal como acontece com todos os agentes de contraste radiopacos, deve ser utilizada a dose mais baixa de 
OMNIPAQUE necessária para obter uma visualização adequada. Uma dose mais baixa pode reduzir a 
possibilidade de uma reação adversa. A maioria dos procedimentos não requer o uso do volume máximo ou 
da concentração mais alta de OMNIPAQUE. A combinação de volume e concentração de OMNIPAQUE a ser 
usada deve ser cuidadosamente individualizada levando em consideração fatores como idade, peso corporal, 
tamanho do vaso e taxa de fluxo sanguíneo dentro do vaso. Outros fatores, como patologia prevista, grau e 
extensão da opacificação necessária, estrutura(s) ou área a ser examinada, processos patológicos que afetam 
o paciente e equipamento e técnica a serem empregados devem ser considerados.

A técnica estéril deve ser usada em todas as injeções vasculares envolvendo meios de contraste. A retirada dos 
agentes de contraste de seus recipientes deve ser realizada em condições assépticas com equipamento estéril. 
Técnicas estéreis devem ser usadas com qualquer procedimento invasivo. Se for usado equipamento não 
descartável, deve-se ter cuidado escrupuloso para evitar contaminação residual com vestígios de agentes de 
limpeza.
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Pode ser desejável que soluções de agentes diagnósticos radiopacos sejam usadas à temperatura corporal 
quando injetadas.
Os produtos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas e descoloração antes da 
administração, sempre que a solução e o recipiente permitirem. As soluções de OMNIPAQUE devem ser usadas 
somente se estiverem límpidas e dentro da faixa normal de incolor a amarelo pálido. Se houver material 
particulado ou descoloração, não use.

INDICAÇÕES E USO INDIVIDUAIS
ANGIOCARDIOGRAFIA
Farmacologia—Alterações Hemodinâmicas
O OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL é indicado em adultos para 
angiocardiografia (ventriculografia, injeções na raiz da aorta e arteriografia coronariana 
seletiva).
O OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL é indicado em crianças para 
angiocardiografia (ventriculografia, arteriografia pulmonar e venografia e estudos das 
artérias colaterais).
O OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL é indicado em crianças para 
angiocardiografia (ventriculografia).
Após a injeção ventricular e coronária, as diminuições na pressão sistólica foram menos pronunciadas e 
retornaram aos valores basais mais cedo com OMNIPAQUE 350 do que com injeção de diatrizoato de 
meglumina e diatrizoato de sódio.
O OMNIPAQUE 350 produziu menos prolongamento do intervalo QT do que o observado com a injeção de 
diatrizoato de meglumina e diatrizoato de sódio.
Em crianças, após a injeção em todos os locais, mas particularmente após injeções nas artérias ventricular e 
pulmonar, as diminuições da pressão intravascular sistólica e diastólica foram significativamente menos 
pronunciadas com OMNIPAQUE 350 do que com diatrizoato de meglumina e injeção de diatrizoato de sódio.

Em crianças, o OMNIPAQUE 350 produziu significativamente menos encurtamento do intervalo RR do que o 
observado com diatrizoato de meglumina e injeção de diatrizoato de sódio.
Se as injeções repetidas forem feitas em rápida sucessão, todas essas mudanças provavelmente 
serão mais pronunciadas. (Veja DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO.)

Precauções
Durante a administração de grandes doses de OMNIPAQUE 350, o monitoramento contínuo dos sinais vitais é 
desejável. Recomenda-se cautela na administração de grandes volumes a pacientes com insuficiência cardíaca 
incipiente devido à possibilidade de agravamento da condição preexistente. A hipotensão deve ser corrigida 
imediatamente, pois pode induzir arritmias graves.
Cuidados especiais em relação à dosagem devem ser observados em pacientes com insuficiência ventricular 
direita, hipertensão pulmonar ou leitos vasculares pulmonares estenóticos devido às alterações 
hemodinâmicas que podem ocorrer após a injeção na via de saída do coração direito. (Consulte PRECAUÇÕES
—Geral.)
Pacientes pediátricos com maior risco de eventos adversos durante a administração do meio de contraste 
podem incluir aqueles com asma, sensibilidade a medicamentos e/ou alérgenos, insuficiência cardíaca 
congestiva, creatinina sérica superior a 1,5 mg/dL ou aqueles com menos de 12 meses de idade.

Reações adversas
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As reações do sistema cardiovascular na angiocardiografia incluíram angina (8%), 
hipotensão (2,5%), bradicardia (1,0%) e taquicardia (1,0%). (Veja REAÇÕES ADVERSAS: 
Intravascular—Geral.)

Dosagem e Administração
A dose ou volume individual é determinado pelo tamanho da estrutura a ser visualizada, o grau de 
hemodiluição previsto e a competência valvar. O peso é uma consideração menor em adultos, mas deve 
ser considerado em bebês e crianças pequenas. O volume de cada injeção individual é uma consideração 
mais importante do que a dosagem total utilizada. Quando grandes volumes individuais são 
administrados, como na ventriculografia e na aortografia, foi sugerido que vários minutos sejam 
permitidos entre cada injeção para permitir a diminuição de possíveis distúrbios hemodinâmicos. O 
volume recomendado de injeção única de OMNIPAQUE 350 para procedimentos angiocardiográficos em 
adultos e os volumes recomendados de injeção única de OMNIPAQUE 350 e OMNIPAQUE 300 para 
procedimentos angiográficos em crianças são os seguintes:

Ventriculografia
Adultos:O volume adulto usual para uma única injeção é de 40 mL com um intervalo de 30 mL a 60 mL. Isso 
pode ser repetido conforme necessário. Quando combinado com arteriografia coronária seletiva, o volume 
total administrado não deve exceder 250 mL (87,5 gI).
Pediatria:A dose usual de injeção única de OMNIPAQUE 350 é de 1,25 mL/kg de peso corporal com 
variação de 1,0 mL/kg a 1,5 mL/kg. Para o OMNIPAQUE 300, a dose única usual de injeção é de 1,75 mL/
kg com um intervalo de 1,5 mL/kg a 2,0 mL/kg. Quando são administradas múltiplas injeções, a dose 
total administrada não deve exceder 5 mL/kg até um volume total de 250 mL de OMNIPAQUE 350 ou até 
um volume total de 291 mL de OMNIPAQUE 300.

Arteriografia Coronária Seletiva
O volume usual em adultos para arteriografia coronária direita ou esquerda é de 5 mL (variação de 3 mL a 14 mL) 
por injeção.

Estudo da raiz da aorta e do arco quando usado sozinho
O volume usual de injeção única em adultos é de 50 mL, com variação de 20 mL a 75 mL.

Angiografia Pulmonar
Pediatria:A dose de injeção única usual é de 1,0 mL/kg de OMNIPAQUE 350.

Procedimentos Angiocardiográficos Combinados 
Procedimentos Múltiplos
Adultos:A visualização de múltiplos sistemas vasculares e órgãos-alvo é possível durante 
um único exame radiográfico do paciente.
Grandes doses de OMNIPAQUE 350 foram bem toleradas em procedimentos angiográficos que requerem 
injeções múltiplas.
O volume total máximo para procedimentos múltiplos não deve exceder 250 mL de 350 mgI/mL (87,5 
gI).
Pediatria:A visualização de múltiplos sistemas vasculares e órgãos-alvo é possível durante um 
único exame radiográfico do paciente.

22

ID de referência: 4080358



A dose total máxima para procedimentos de injeção múltipla não deve exceder 5,0 mL/kg até um 
volume total de 250 mL de OMNIPAQUE 350 ou 6,0 mL/kg até um volume total de 291 mL de 
OMNIPAQUE 300.

AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA VISCERAL SELETIVA OMNIPAQUE 300 na concentração de 
300 mgI/mL e OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL são indicados em adultos 
para uso em aortografia e arteriografia visceral seletiva, incluindo estudos do arco aórtico, 
aorta ascendente e aorta abdominal e seus ramos ( artérias celíaca, mesentérica, renal, 
hepática e esplênica).
OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL é indicado em crianças para uso em aortografia 
incluindo estudos da raiz da aorta, arco aórtico, aorta ascendente e descendente.

Precauções
Sob condições de circulação aórtica lenta, há uma maior probabilidade de a aortografia causar 
espasmo muscular. Complicações neurológicas graves ocasionais, incluindo paraplegia, também foram 
relatadas em pacientes com obstrução aortoilíaca, obstrução da artéria femoral, compressão 
abdominal, hipotensão, hipertensão, raquianestesia e injeção de vasopressores para aumentar o 
contraste. Nestes doentes a concentração, o volume e o número de injecções repetidas do meio devem 
ser mantidos no mínimo com intervalos adequados entre as injecções. A posição do paciente e a ponta 
do cateter devem ser cuidadosamente monitoradas.
A entrada de uma grande dose aórtica na artéria renal pode causar, mesmo na ausência de sintomas, 
albuminúria, hematúria e níveis elevados de creatinina e ureia. O retorno rápido e completo da função 
geralmente segue. (Consulte PRECAUÇÕES—Geral.)

Reações adversas
Veja REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral e REAÇÕES ADVERSAS—
ANGIOCARDIOGRAFIA.

Dosagem e Administração
Adultos:O volume usual em adultos como injeção única é de 50 mL a 80 mL para a aorta, 30 mL a 60 mL 
para ramos principais, incluindo artérias celíaca e mesentérica, e 5 mL a 15 mL para artérias renais. 
Injeções repetidas podem ser realizadas se indicado, mas o volume total não deve exceder 291 mL de 
OMNIPAQUE 300 ou 250 mL de OMNIPAQUE 350 (87,5 gI).
Pediatria:A dose usual de injeção única é de 1,0 mL/kg de OMNIPAQUE 350 e não deve exceder 
5,0 mL/kg até um volume total de 250 mL de OMNIPAQUE 350.

ARTERIOGRAFIA CEREBRAL
OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL é indicado em adultos para uso em arteriografia 
cerebral.
O grau de dor e rubor como resultado do uso de OMNIPAQUE 300 em arteriografia cerebral é 
menor do que o observado com injeções comparáveis   de muitos meios de contraste.
Na arteriografia cerebral, os pacientes devem ser adequadamente preparados de acordo com os estados de doença 
existentes ou suspeitos.

Precauções
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A arteriografia cerebral deve ser realizada com extremo cuidado, com cuidado especial em pacientes 
idosos, pacientes em condições clínicas ruins, arteriosclerose avançada, hipertensão arterial grave, 
embolia ou trombose cerebral recente e descompensação cardíaca.
Como o meio de contraste é administrado por injeção rápida, o paciente deve ser monitorado quanto 
a possíveis reações indesejáveis. (Consulte PRECAUÇÕES—Geral.)

Reações adversas
A arteriografia cerebral com meios de contraste solúveis em água tem sido associada a complicações 
neurológicas temporárias, incluindo convulsões, sonolência, paresia transitória e distúrbios leves da visão, 
como fotomas de 1 segundo ou menos de duração.
As reações do sistema nervoso central na arteriografia cerebral incluíram fotomas (15%), 
cefaleia (5,5%) e dor (4,5%). (Veja REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral.)

Dosagem e Administração
O OMNIPAQUE 300 é recomendado para arteriografia cerebral nos seguintes volumes: artéria 
carótida comum (6 mL a 12 mL), artéria carótida interna (8 mL a 10 mL), artéria carótida externa (6 
mL a 9 mL) e artéria vertebral (6 ml a 10 ml).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE
OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL, OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/
mL e OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL são indicados em adultos para uso em 
tomografia computadorizada de cabeça e corpo com contraste intravenoso por técnica de injeção 
rápida ou infusão.
OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL e OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL 
são indicados em crianças para uso em imagens de tomografia computadorizada de cabeça com 
contraste intravenoso por injeção rápida em bolus.

VARREDURA DE TC DA CABEÇA
O OMNIPAQUE pode ser usado para redefinir a precisão diagnóstica em áreas do cérebro que, de outra forma, não 
teriam sido visualizadas satisfatoriamente.

Tumores
OMNIPAQUE pode ser útil para investigar a presença e extensão de certas malignidades, tais como: 
gliomas incluindo gliomas malignos, glioblastomas, astrocitomas, oligodendrogliomas e 
gangliomas, ependimomas, meduloblastomas, meningiomas, neuromas, pinealomas, adenomas 
hipofisários, carniofaringiomas, germinomas e lesões metastáticas. A utilidade do realce do 
contraste para a investigação do espaço retrobulbar e em casos de glioma de baixo grau ou 
infiltrativo não foi demonstrada. Nas lesões calcificadas, há menor probabilidade de realce. Após a 
terapia, os tumores podem apresentar diminuição ou ausência de realce. A opacificação do vermis 
inferior após a administração do meio de contraste resultou em diagnósticos falso-positivos em 
vários estudos normais.

Condições não neoplásicas
O OMNIPAQUE pode ser benéfico no aprimoramento de imagens de lesões não neoplásicas. Infartos cerebrais de 
início recente podem ser melhor visualizados com realce de contraste, enquanto alguns infartos são obscurecidos 
se o meio de contraste for usado. O uso de resultados de meios de contraste iodados
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no aumento em cerca de 60 por cento dos infartos cerebrais estudados de uma a quatro semanas desde o 
início dos sintomas.
Os locais de infecção ativa também podem ser aumentados após a administração do meio de contraste. 
Malformações arteriovenosas e aneurismas mostrarão realce pelo contraste. Para essas lesões vasculares, o 
realce é provavelmente dependente do conteúdo de iodo do pool de sangue circulante. Hematomas e 
sangramentos intraparenquimatosos raramente demonstram realce pelo contraste. No entanto, em casos de 
coágulo intraparenquimatoso, para os quais não há explicação clínica óbvia, a administração de meios de 
contraste pode ser útil para descartar a possibilidade de malformação arteriovenosa associada.

TC DO CORPO
O OMNIPAQUE pode ser útil para aprimoramento de imagens de tomografia computadorizada para 
detecção e avaliação de lesões no fígado, pâncreas, rins, aorta, mediastino, pelve, cavidade abdominal 
e espaço retroperitoneal.
O aprimoramento da tomografia computadorizada com OMNIPAQUE pode ser benéfico no estabelecimento de 
diagnósticos de certas lesões nesses locais com maior segurança do que é possível com a TC isolada. Em outros 
casos, o agente de contraste pode permitir a visualização de lesões não observadas apenas com TC (ou seja, 
extensão do tumor) ou pode ajudar a definir lesões suspeitas observadas com TC sem contraste (ou seja, cisto 
pancreático).
Para informações sobre o uso de OMNIPAQUE oral e intravenoso diluído em TC do 
abdome, consulte INDICAÇÕES E USO INDIVIDUAIS—Uso Oral.

Precauções
Consulte PRECAUÇÕES—Geral.

Reações adversas
Imediatamente após a injeção intravascular do meio de contraste, uma sensação transitória de calor 
leve não é incomum. O calor é menos frequente com OMNIPAQUE do que com meios iônicos. (Veja 
REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral.)

Dosagem e Administração
A concentração e o volume necessários dependerão do equipamento e da técnica de imagem 
utilizada.

Injeção de OMNIPAQUE (iohexol)
A dosagem recomendada para uso em adultos para tomografia computadorizada com contraste é a 
seguinte:

Imagem da cabeça

por injeção:
70 mL a 150 mL (21 gI a 45 gI) de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 80 
mL (28 gI) de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)

Imagem da cabeça 120 mL a 250 mL (29 gI a 60 gI) de OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) por 
infusão:

Imagem corporal
por injeção:

50 mL a 200 mL (15 gI a 60 gI) de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 60 
mL a 100 mL (21 gI a 35 gI) de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)
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A dosagem recomendada para uso em crianças para tomografia computadorizada de cabeça com 
contraste é de 1,0 mL/kg a 2,0 mL/kg para OMNIPAQUE 240 ou OMNIPAQUE 300. Não deve ser 
necessário exceder uma dose máxima de 28 gI com OMNIPAQUE 240 ou 35 gI com OMNIPAQUE 
300.
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ANGIOGRAFIA DE SUBTRAÇÃO DIGITAL 
Administração intravenosa
OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL é indicado em adultos para uso em angiografia 
por subtração digital intravenosa (IVDSA) dos vasos da cabeça, pescoço e vasos abdominais, renais 
e periféricos.
Arteriogramas de qualidade diagnóstica podem ser obtidos após a administração intravenosa de meios 
de contraste empregando técnicas de subtração digital e aprimoramento de imagens 
computadorizadas. A via de administração intravenosa utilizando estas técnicas tem a vantagem de ser 
menos invasiva do que a correspondente colocação selectiva do meio por cateter. A dose é administrada 
em uma veia periférica, veia cava superior ou átrio direito, geralmente por injeção mecânica, embora às 
vezes por injeção manual rápida. A técnica tem sido utilizada para visualizar os ventrículos, a aorta e a 
maioria de seus ramos maiores, incluindo as carótidas, cerebrais, vertebrais, renais, celíacos, 
mesentéricos e os principais vasos periféricos dos membros. A visualização radiográfica dessas 
estruturas é possível até que ocorra uma hemodiluição significativa.
O OMNIPAQUE 350 pode ser injetado por via intravenosa como um bolus rápido para fornecer visualização 
arterial usando radiografia de subtração digital. Medicamentos pré-procedimento não são considerados 
necessários. O OMNIPAQUE 350 forneceu radiografias arteriais diagnósticas em cerca de 95% dos pacientes. 
Em alguns casos, a má visualização arterial foi atribuída ao movimento do paciente. OMNIPAQUE 350 é muito 
bem tolerado no sistema vascular. O desconforto do paciente (sensação geral de calor e/ou dor) após a injeção 
é menor do que com vários outros meios de contraste.

Precauções
Como o meio de contraste geralmente é administrado mecanicamente sob alta pressão, pode ocorrer 
ruptura de veias periféricas menores. Tem sido sugerido que isso pode ser evitado usando um cateter 
intravenoso rosqueado proximalmente além das tributárias maiores ou, no caso da veia antecubital, na 
veia cava superior. Às vezes, a veia femoral é usada. (Consulte PRECAUÇÕES—Geral.)

Reações adversas
As reações do sistema cardiovascular na arteriografia digital incluíram PVCs transitórios (16%) 
e CAPs (6,5%). (Veja REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral.)

Dosagem e Administração
O volume usual de injeção de OMNIPAQUE 350 para a técnica digital intravenosa é de 30 mL a 50 mL de uma 
solução de 350 mgI/mL. Isso é administrado como um bolus de 7,5 a 30 mL/segundo usando um injetor de 
pressão. O volume e a taxa de injeção dependerão principalmente do tipo de equipamento e da técnica 
utilizada.
Frequentemente, três ou mais injeções podem ser necessárias, até um volume total que não exceda 250 mL (87,5 
gI).

Administração intra-arterial
OMNIPAQUE 140 na concentração de 140 mgI/mL é indicado para uso em angiografia por 
subtração digital intra-arterial de cabeça, pescoço, abdome, vasos renais e periféricos. A via de 
administração intra-arterial tem a vantagem de permitir menor dose total de contraste, pois 
há menor hemodiluição do que com a via de administração intravenosa. Espera-se que 
pacientes com baixo débito cardíaco tenham melhor realce de contraste após
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administração em comparação com a administração intravenosa. Uma concentração mais alta de agente de 
contraste pode ser necessária para facilitar a colocação do cateter sob controle fluoroscópico.

Precauções
Injeções intra-arteriais de alta pressão podem causar a ruptura de artérias periféricas menores. 
(Consulte PRECAUÇÕES—Geral.)

Reações adversas
As reações do sistema nervoso central na angiografia digital intra-arterial incluem ataques de 
isquemia transitória (1,6%) e infartos cerebrais (1,6%). Estes ocorreram em pacientes de alto risco 
com exame cerebral e a relação com o meio de contraste era incerta. (Ver REAÇÕES ADVERSAS—
Geral.) Cefaléia ocorreu em 6,3% dos pacientes, todos os quais estavam realizando exames 
cerebrais.

Dosagem e Administração
A injeção mecânica ou manual pode ser usada para administrar uma ou mais injeções intra-arteriais em 
bolus de OMNIPAQUE 140. O volume e a taxa de injeção dependerão do tipo de equipamento, da técnica 
utilizada e da área vascular a ser visualizada. Os seguintes volumes e taxas de injeção foram usados   
com OMNIPAQUE 140.

Volume/Injeção
(ml)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Taxa de injeção
(mL/s)

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

Artérias
Aorta
Carótida
Femoral
Vertebral
Renal
Outros Ramos da Aorta 
(inclui subclávia, axilar, 
inominada e ilíaca)

ANGIOGRAFIA PERIFÉRICA
OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL ou OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 
mgI/mL é indicado em adultos para uso em arteriografia periférica. OMNIPAQUE 240 na 
concentração de 240 mgI/mL ou OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL é indicado em 
adultos para uso em venografia periférica.
Medicação sedativa pode ser empregada antes do uso. A anestesia não é considerada necessária. O 
desconforto do paciente durante e imediatamente após a injeção é substancialmente menor do que 
após a injeção de vários outros meios de contraste. Desconforto moderado a grave é muito incomum.

Precauções
A pulsação deve estar presente na artéria a ser injetada. Na tromboangeíte obliterante, ou infecção 
ascendente associada a isquemia grave, a angiografia deve ser realizada com extrema cautela, se 
for o caso. (Consulte PRECAUÇÕES—Geral.)

28

ID de referência: 4080358



Reações adversas
Uma sensação transitória de calor leve é   usual, imediatamente após a injeção. Isso não 
interferiu no procedimento.
Na flebografia a incidência de dor nas pernas foi de 21%. Isso geralmente era leve e durou 
pouco tempo após a injeção. (Veja REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral.)

Dosagem e Administração
O volume necessário dependerá do tamanho, taxa de fluxo e estado da doença do vaso injetado e do 
tamanho e condição do paciente, bem como da técnica de imagem utilizada.
A dosagem recomendada para uso em angiografia periférica é a seguinte:

Escoamentos aortofemorais: 20 mL a 70 mL de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 30 
mL a 90 mL de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Arteriografias seletivas: 
(femoral/ilíaca)

10 mL a 30 mL de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 10 
mL a 60 mL de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Venografia (por perna): 20 mL a 150 mL de OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) 40 
mL a 100 mL de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

UROGRAFIA EXCRETORA
OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL ou OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL 
é indicado para uso em adultos em urografia excretora para fornecer contraste diagnóstico do trato 
urinário.
OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL é indicado em crianças para urografia excretora. 
(Consulte a Seção III para obter informações sobre uretrocistografia miccional.)
Para farmacocinética de excreção em adultos, veja FARMACOLOGIA CLÍNICA - 
Intravascular.

Precauções
A desidratação preparatória não é recomendada em idosos, lactentes, crianças pequenas, pacientes 
diabéticos ou azotêmicos ou em pacientes com suspeita de mielomatose.
Pacientes pediátricos com maior risco de eventos adversos durante a administração do meio de contraste 
podem incluir aqueles com asma, sensibilidade a medicamentos e/ou alérgenos, insuficiência cardíaca 
congestiva, creatinina sérica superior a 1,5 mg/dL ou aqueles com menos de 12 meses de idade.

Como existe a possibilidade de supressão temporária da formação de urina, recomenda-se um intervalo 
adequado antes da repetição da urografia excretora, especialmente em pacientes com redução 
unilateral ou bilateral da função renal. (Consulte PRECAUÇÕES—Geral.)

Reações adversas
Veja REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral.

Dosagem e Administração
Adultos:OMNIPAQUE 300 e OMNIPAQUE 350 em dosagens de 200 mgI/kg de peso corporal a 350 
mgI/kg de peso corporal produziram opacificação diagnóstica do sistema excretor em pacientes 
com função renal normal.
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Pediatria
Urografia excretora
OMNIPAQUE 300 em doses de 0,5 mL/kg a 3,0 mL/kg de peso corporal produziu opacificação 
diagnóstica do trato excretor. A dose usual para crianças é de 1,0 mL/kg a 1,5 mL/kg. A dosagem 
para lactentes e crianças deve ser administrada em proporção à idade e peso corporal. A dose 
total administrada não deve exceder 3 mL/kg.

SEÇÃO III
FARMACOLOGIA CLÍNICA - Uso da cavidade oral/corporal
Para a maioria das cavidades do corpo, o iohexol injetado é absorvido no tecido circundante e 
eliminado pelos rins e intestino, conforme descrito anteriormente na SEÇÃO II, FARMACOLOGIA 
CLÍNICA - Intravascular. Os exames do útero (histerossalpingografia) e da bexiga (uretrocistografia 
miccional) envolvem a drenagem quase imediata do meio de contraste da cavidade após a 
conclusão do procedimento radiográfico.
O iohexol administrado por via oral é muito pouco absorvido pelo trato gastrointestinal normal. Apenas 0,1 a 
0,5 por cento da dose oral foi excretada pelos rins. Esta quantidade pode aumentar na presença de 
perfuração intestinal ou obstrução intestinal. Iohexol é bem tolerado e prontamente absorvido se ocorrer 
vazamento para a cavidade peritoneal.
A visualização dos espaços articulares, útero, trompas de Falópio, hérnias peritoneais, ductos pancreáticos 
e biliares e bexiga pode ser realizada por injeção direta de meio de contraste na região a ser estudada. O 
uso de concentrações adequadas de iodo garante a densidade diagnóstica. O OMNIPAQUE administrado 
por via oral produz boa visualização do trato gastrointestinal. OMNIPAQUE é particularmente útil quando o 
sulfato de bário é contraindicado, como em pacientes com suspeita de perfuração intestinal ou naqueles 
em que a aspiração de meio de contraste é uma possibilidade.

INDICAÇÕES E USO,
GERAL - Uso da cavidade oral/corporal

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 e OMNIPAQUE 350 possuem osmolalidades de 
aproximadamente 1,8 a 3,0 vezes a do plasma (285 mOsm/kg água) e são hipertônicos nas 
condições de uso.
Adultos:OMNIPAQUE 350 é indicado em adultos para artrografia e exame oral de passagem do 
trato gastrointestinal.
OMNIPAQUE 300 é indicado em adultos para artrografia e histerossalpingografia. OMNIPAQUE 240 
é indicado em adultos para artrografia, pancreatografia retrógrada endoscópica e 
colangiopancreatografia, herniografia e histerossalpingografia. OMNIPAQUE diluído em 
concentrações de 6 mgI/mL a 9 mgI/mL administrado por via oral em conjunto com OMNIPAQUE 
300 na concentração de 300 mgI/mL administrado por via intravenosa é indicado em adultos para 
tomografia computadorizada de abdome com contraste. Crianças:OMNIPAQUE 300 é indicado em 
crianças para exame do trato gastrointestinal.

OMNIPAQUE 240 é indicado em crianças para exame do trato gastrointestinal. OMNIPAQUE 
180 é indicado em crianças para exame do trato gastrointestinal. OMNIPAQUE diluído em 
concentrações de 50 mgI/mL a 100 mgI/mL é indicado em crianças para cistouretrografia 
miccional.
OMNIPAQUE diluído para concentrações de 9 mgI/mL a 21 mgI/mL administrado por via oral em 
conjunto com OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL ou OMNIPAQUE 300 em
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uma concentração de 300 mgI/mL administrada por via intravenosa é indicada em crianças para uso em 
tomografia computadorizada de abdome com contraste.

CONTRA-INDICAÇÕES
OMNIPAQUE não deve ser administrado a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao ioexol.

AVISOS—Geral
Consulte a SEÇÃO II, ADVERTÊNCIAS—Geral.

PRECAUÇÕES—Geral
Consulte a SEÇÃO II, PRECAUÇÕES—Geral.

Os meios de contraste hipertônicos administrados por via oral atraem fluidos para os intestinos que, se graves o suficiente, 
podem resultar em hipovolemia. Da mesma forma, em lactentes e crianças pequenas, a ocorrência de diarreia pode resultar 
em hipovolemia. A perda de fluido plasmático pode ser suficiente para causar um estado de choque que, se não for tratado, 
pode ser perigoso. Isso é especialmente pertinente para os idosos, pacientes caquéticos de qualquer idade, bem como 
bebês e crianças pequenas.

REAÇÕES ADVERSAS: Oral/Corpo
Uso da cavidade—Geral

Cavidades do Corpo

Em ensaios clínicos controlados envolvendo 285 pacientes adultos para vários exames da cavidade 
corporal usando OMNIPAQUE 240, 300 e 350, as seguintes reações adversas foram relatadas. Sistema 
cardiovascular
Incidência > 1%: Nenhuma 
Incidência ≤ 1%: Hipertensão 
Sistema nervoso
Incidência > 1%: Dor (26%)
Incidência ≤ 1%: dor de cabeça, sonolência, febre, fraqueza muscular, queimação, mal-estar, 
tremores, tontura, síncope
Sistema respiratório
Nenhum

Sistema gastrointestinal 
Incidência > 1%: Nenhuma
Incidência ≤ 1%: flatulência, diarreia, náusea, vômito, pressão 
abdominal Pele e Anexos
Incidência > 1%: Inchaço (22%), calor (7%) 
Incidência ≤ 1%: Hematoma no local da injeção
As reações mais frequentes, dor e edema, foram relatadas quase que exclusivamente após artrografia e 
geralmente relacionadas ao procedimento e não ao meio de contraste. As reações gastrointestinais 
foram relatadas quase exclusivamente após exames de passagem oral. Para informações adicionais 
sobre reações adversas que podem ser esperadas com procedimentos específicos, veja INDICAÇÕES E 
USO INDIVIDUAIS. Para informações sobre reações adversas gerais aos meios de contraste, veja SEÇÃO 
II, REAÇÕES ADVERSAS: Intravascular—Geral.
Nenhuma reação adversa associada ao uso de OMNIPAQUE para procedimentos de VCU foi relatada 
em 51 pacientes pediátricos estudados.

Uso oral
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Veja INDICAÇÕES INDIVIDUAIS E USO: Uso oral—Reações Adversas.

SUPERDOSAGEM
Veja também SEÇÃO II, SOBREDOSAGEM.
A dose recomendada de OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL para exame oral de passagem do 
trato gastrointestinal em adultos é de 50 mL a 100 mL. Em um estudo de Fase I, 150 mL de OMNIPAQUE 350 
foram administrados oralmente a 11 indivíduos saudáveis   do sexo masculino. A incidência de diarreia foi de 
91% (10 de 11) e cólica abdominal foi de 27% (3 de 11). Apesar de todos esses eventos serem leves e 
transitórios, as ocorrências foram mais que o dobro das observadas nas doses recomendadas. É evidente a 
partir desse achado que volumes maiores de meios de contraste hipertônicos, como OMNIPAQUE, aumentam 
a carga osmótica no intestino, o que pode resultar em maiores deslocamentos de fluidos.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO—Geral Veja SEÇÃO 
II, DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO—Geral.

INDICAÇÕES E USO INDIVIDUAIS
Uso oral
Adultos:OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL é indicado em adultos para uso em 
exames de passagem oral do trato gastrointestinal.
OMNIPAQUE diluído em concentrações de 6 mgI/mL a 9 mgI/mL administrado por via oral em conjunto 
com OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL administrado por via intravenosa é indicado em 
adultos para uso em tomografia computadorizada de abdome com contraste. O OMNIPAQUE oral e 
intravenoso diluído pode ser útil quando a imagem sem contraste não fornece delineamento suficiente 
entre alças normais do intestino e órgãos adjacentes ou áreas de suspeita de patologia.

Crianças:OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL administrado por via oral ou retal é 
indicado em crianças para uso no exame do trato gastrointestinal.
OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL administrado por via oral ou retal é indicado em 
crianças para uso no exame do trato gastrointestinal.
OMNIPAQUE 180 na concentração de 180 mgI/mL administrado por via oral ou retal é indicado em 
crianças para uso no exame do trato gastrointestinal.
OMNIPAQUE diluído em concentrações de 9 mgI/mL a 21 mgI/mL administrado por via oral em 
conjunto com OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL ou OMNIPAQUE 300 na concentração 
de 300 mgI/mL administrado por via intravenosa é indicado em crianças para uso em contraste 
tomografia computadorizada aprimorada de abdome.

Precauções
Consulte PRECAUÇÕES—Geral.

Reações adversas
A administração oral de OMNIPAQUE está mais frequentemente associada a diarreia leve e transitória, 
especialmente quando altas concentrações e grandes volumes são administrados. Náuseas, vômitos e diarreia 
moderada também foram relatados após OMNIPAQUE administrado por via oral, mas com muito menos 
frequência. Para exames de TC usando contraste oral diluído e meio de contraste intravenoso, os eventos adversos 
são mais prováveis   de estarem associados à injeção intravenosa do que à injeção hipotônica
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solução oral. Deve-se notar que reações graves ou anafilactóides que podem ocorrer com meios 
iodados intravasculares são possíveis após a administração por outras vias. Adultos:Em ensaios clínicos 
controlados envolvendo 54 pacientes adultos para exame oral de passagem do trato gastrointestinal 
usando OMNIPAQUE 350, as seguintes reações adversas foram relatadas: diarreia (42%), náusea (15%), 
vômito (11%), dor abdominal ( 7%), flatulência (2%) e dor de cabeça (2%).

Em estudos clínicos controlados envolvendo 44 pacientes adultos para exame de tomografia computadorizada oral e 
intravenosa diluída do trato gastrointestinal usando OMNIPAQUE 300, as reações adversas foram limitadas a um 
único relato de vômito (2%).
Crianças:Em estudos clínicos controlados envolvendo 58 pacientes pediátricos para exame do 
trato gastrointestinal em concentrações de 180 e 300 mgI/mL, foram relatadas as seguintes 
reações adversas: diarreia (36%), vômito (9%), náusea (5%), febre (5%), hipotensão (2%), dor 
abdominal (2%) e urticária (2%). Em estudos clínicos, observou-se um aumento da frequência e 
gravidade da diarreia com o aumento da concentração e dose administradas do agente de 
radiocontraste.
Em estudos clínicos controlados envolvendo 69 pacientes pediátricos para exame de tomografia computadorizada 
oral e intravenosa diluída do trato gastrointestinal usando OMNIPAQUE 240 e OMNIPAQUE 300, as reações 
adversas foram limitadas a um único relato de vômito (1,4%).

Dosagem e Administração
Adultos:A dosagem recomendada de OMNIPAQUE 350 não diluído na concentração de 350 mgI/
mL para exame oral de passagem do trato gastrointestinal em adultos é de 50 mL a 100 mL, 
dependendo da natureza do exame e do tamanho do paciente.
A dose oral recomendada de OMNIPAQUE diluído para concentrações de 6 mgI/mL a 9 mgI/mL para 
tomografia computadorizada de abdome com contraste em adultos é de 500 mL a 1.000 mL. Volumes 
administrados menores são necessários à medida que a concentração da solução final aumenta (ver 
Tabela abaixo). Em conjunto com a administração oral diluída, a dosagem recomendada de OMNIPAQUE 
300 administrado por via intravenosa é de 100 mL a 150 mL. A dose oral é administrada cerca de 20 a 40 
minutos antes da dose intravenosa e da aquisição da imagem. Crianças:A dosagem de OMNIPAQUE 300 
não diluído na concentração de 300 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL ou 
OMNIPAQUE 180 na concentração de 180 mgI/mL para exame oral de passagem do trato 
gastrointestinal em crianças é dependente sobre a natureza do exame e o tamanho do paciente. Com 
base na experiência clínica, recomenda-se que OMNIPAQUE 180 seja usado em crianças com menos de 3 
meses de idade. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 ou OMNIPAQUE 300 podem ser usados   em 
crianças com 3 meses de idade ou mais. As seguintes diretrizes de dosagem são recomendadas:

Era
Menos de 3 meses Três 
meses a 3 anos Quatro 
anos a 10 anos Mais de 
10 anos

Volume de OMNIPAQUE
5 - 30ml
Até 60ml
Até 80ml
Até 100ml

Quando administrado por via retal, volumes maiores podem ser usados.

A dose oral recomendada de OMNIPAQUE diluído para concentrações de 9 mgI/mL a 21 mgI/mL 
para tomografia computadorizada de abdome com contraste em crianças é de 180 mL a
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750ml. Volumes administrados menores são necessários à medida que a concentração da solução final 
aumenta (ver Tabela abaixo). A dose oral total em gramas de iodo geralmente não deve exceder 5 gI 
para crianças menores de 3 anos e 10 gI para crianças de 3 a 18 anos. A dosagem oral pode ser 
administrada de uma só vez ou por um período de 30 a 45 minutos se houver dificuldade em consumir o 
volume necessário.
Em conjunto com a administração oral diluída, a dosagem recomendada de OMNIPAQUE 240 e 
OMNIPAQUE 300 é de 2,0 mL/kg quando administrado por via intravenosa na faixa de 1,0 mL/kg a 2,0 
mL/kg. A dosagem para lactentes e crianças deve ser administrada em proporção à idade e peso 
corporal. A dose total administrada por via intravenosa não deve exceder 3 mL/kg. A dose oral é 
administrada cerca de 30 a 60 minutos antes da dose intravenosa e da aquisição da imagem. 
OMNIPAQUE pode ser diluído com água ou bebida da seguinte forma:

Alcançar
Um litro de

Meio de contraste em
Uma Concentração Final

(mgI/mL) de
6

Adicionar

Concentração de ações
de OMNIPAQUE

(mgI/mL)

Para
Água, Carbonatada
Bebida, Leite ou

Suco
(ml)
975
980
983

Volume
(ml)

240
300
350

25
20
17

9 240
300
350

38
30
26

962
970
974

12 240
300
350

50
40
35

950
960
965

15 240
300
350

63
50
43

937
950
957

18 240
300
350

75
60
52

925
940
948

21 240
300
350

88
70
60

912
930
940

Diluições de OMNIPAQUE devem ser preparadas imediatamente antes do uso e qualquer porção não utilizada deve ser 

descartada após o procedimento.

CISTOURETROGRAFIA DE VEZ (VCU)
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OMNIPAQUE diluído em concentrações de 50 mgI/mL a 100 mgI/mL é indicado em crianças para 
cistouretrografia miccional. As VCUs são frequentemente realizadas em conjunto com a urografia 
excretora.

Precauções
Consulte PRECAUÇÕES—Geral.

Uma vez que o procedimento de VCU requer instrumentação, precauções especiais devem ser observadas 
em pacientes com infecção aguda do trato urinário. O enchimento da bexiga deve ser feito a uma taxa 
constante, tomando cuidado para evitar pressão excessiva. Procedimentos estéreis são essenciais.

Reações adversas
Veja REAÇÕES ADVERSAS—Geral.

Dosagem e Administração
O OMNIPAQUE pode ser diluído, utilizando técnica asséptica, com água estéril para injeção na 
concentração de 50 mgI/mL a 100 mgI/mL para uretrocistografia miccional. A concentração pode variar 
de acordo com o tamanho e idade do paciente e também com a técnica e equipamentos utilizados. 
Volume suficiente de meio de contraste deve ser administrado para encher adequadamente a bexiga. O 
volume usual varia de 50 mL a 300 mL de OMNIPAQUE na concentração de 100 mgI/mL e de 50 mL a 
600 mL de OMNIPAQUE na concentração de 50 mgI/mL. O OMNIPAQUE pode ser diluído com água 
estéril para injeção conforme indicado na tabela abaixo:

Alcançar
Uma Final

Concentração
(mgI/mL)

100
90
80
70
60
50

Adicionar à

Cada 100 mL de água estéril 
OMNIPAQUE para injeção, USP (mL)

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

200
233
275
330
400
500

250
289
338
400
483
600

Diluições de OMNIPAQUE devem ser preparadas imediatamente antes do uso e qualquer porção não utilizada deve ser 

descartada após o procedimento.

ARTROGRAFIA
OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL ou OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 
mgI/mL ou OMNIPAQUE 350 na concentração de 350 mgI/mL é indicado na radiografia da 
articulação do joelho em adultos, e OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL ou 
OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL é indicado na radiografia da articulação do 
ombro em adultos, e OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL é indicado na radiografia da 
articulação temporomandibular em adultos. A artrografia pode ser útil no diagnóstico de doenças 
articulares pós-traumáticas ou degenerativas, ruptura sinovial, visualização de bolsas ou cistos 
comunicantes e na menisografia.
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Precauções
Consulte PRECAUÇÕES—Geral.

É necessária uma técnica asséptica rigorosa para prevenir a infecção. O controle fluoroscópico deve ser usado para 
garantir a colocação adequada da agulha, evitar a injeção extracapsular e evitar a diluição do meio de contraste. 
Não deve ser exercida pressão indevida durante a injeção.

Reações adversas
A injeção de OMNIPAQUE na articulação está associada a desconforto transitório, ou seja, dor, inchaço. No entanto, 
desconforto tardio, grave ou persistente pode ocorrer ocasionalmente. A dor intensa pode muitas vezes resultar do 
uso indevido de pressão ou da injeção de grandes volumes. O inchaço articular após a injeção é menor com 
OMNIPAQUE do que com meio de contraste iônico de alta osmolaridade. Esses tipos de reações são geralmente 
dependentes do procedimento e de maior frequência quando a técnica de duplo contraste é empregada.

Sistema nervoso:Sensação de inchaço (42%), dor (29%), sensação de calor (13%) e fraqueza 
muscular (0,7%).
Pele e anexos:Hematoma no local da injeção (0,7%).

Dosagem e Administração
A artrografia geralmente é realizada sob anestesia local. A quantidade de OMNIPAQUE injetada 
depende do tamanho da articulação a ser examinada e da técnica empregada. Volumes menores de 
meio de contraste são geralmente injetados para artrografia de joelho e ombro quando são realizados 
exames de duplo contraste usando 15 mL a 100 mL de ar.
As seguintes concentrações e volumes são recomendados para o joelho, ombro e articulações 
temporomandibulares de adultos normais, mas devem servir como diretrizes, pois as articulações podem exigir 
mais ou menos meio de contraste para visualização ideal.

JOELHO
OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 350

OMBRO
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 240

TEMPOROMANDIBULAR
OMNIPAQUE 300 0,5 mL a 1,0 mL

Volumes mais baixos

recomendado
para duplo contraste
exames;
volumes mais altos
recomendado
para contraste simples

exames.

5ml a 15ml
5ml a 15ml
5ml a 10ml

10ml
3ml }

A manipulação passiva ou ativa é usada para dispersar o meio por todo o espaço articular.

PANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA 
(ERP)/RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA
COLANGIOPANCREATOGRAFIA (CPRE)
OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL é indicado em adultos para uso em 
ERP/ERCP.
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Precauções
Consulte PRECAUÇÕES—Geral.

Reações adversas
A injeção de OMNIPAQUE em ERP/ERCP está associada a dor transitória. No entanto, pode ocorrer dor 
tardia, intensa ou persistente, que pode persistir por 24 horas. A causa da dor pode ser tanto do próprio 
procedimento quanto do meio de contraste injetado, portanto, deve-se atentar para a pressão de injeção 
e o volume total injetado para minimizar a distensão disruptiva dos ductos examinados.

Sistema cardiovascular:Hipertensão (1%).
Sistema nervoso:Dor (17%), sonolência (1%) e queimação (1%).
Sistema gastrointestinal:Vômitos, diarréia e pressão, cada um com incidência individual de 1%.

Dosagem e Administração
A dose recomendada de OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL é de 10 mL a 50 mL, mas 
pode variar dependendo da anatomia individual e/ou do estado da doença.

HISTEROSALPINGOGRAFIA
OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL ou OMNIPAQUE 300 na concentração de 300 mgI/mL 
é indicado na radiografia do grupo interno de órgãos reprodutores femininos adultos: ovários, trompas 
de falópio, útero e vagina. A histerossalpingografia é utilizada como modalidade diagnóstica e 
terapêutica no tratamento da infertilidade e outras condições ginecológicas anormais.

Contra-indicações
O procedimento não deve ser realizado durante o período menstrual ou quando o fluxo menstrual é iminente, 
nem deve ser realizado quando a infecção estiver presente em qualquer parte do trato genital, incluindo a 
genitália externa. O procedimento também é contraindicado para gestantes ou para aquelas em que há 
suspeita de gravidez. Seu uso não é aconselhado por 6 meses após o término da gravidez ou 30 dias após a 
conização ou curetagem.

Precauções
Em pacientes com carcinoma ou naqueles em que a condição é suspeita, deve-se ter cautela 
para evitar possível disseminação da lesão pelo procedimento.

Reações adversas
A injeção de OMNIPAQUE em histerossalpingografia está associada a dor imediata, mas transitória. A 
causa da dor pode ser devido tanto ao próprio procedimento quanto ao meio de contraste injetado, 
portanto, atenção deve ser dada à pressão de injeção e ao volume instilado para evitar distensão 
disruptiva do útero e das trompas de falópio. Recomenda-se monitorização fluoroscópica. Sistema 
nervoso:Dor (49%), sonolência e febre, cada uma com incidência individual de 3%. Sistema 
gastrointestinal:Náusea (3%).
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Dosagem e Administração
A dosagem recomendada de OMNIPAQUE 240 é de 15 mL a 20 mL e de OMNIPAQUE 300 é de 15 mL a 20 
mL, mas pode variar dependendo da anatomia individual e/ou do estado da doença.

HERNIOGRAFIA
OMNIPAQUE 240 na concentração de 240 mgI/mL é indicado em adultos para uso em 
herniografia.

Precauções
Consulte PRECAUÇÕES—Geral.

Reações adversas
Sistema nervoso:Dor (7%), dor de cabeça (3%) e sensação de mal-estar 
(3%). Sistema gastrointestinal:Diarréia (3%) e flatulência (10%).

Dosagem e Administração
A dosagem recomendada de OMNIPAQUE 240 é de 50 mL, mas pode variar dependendo da anatomia 
individual e/ou do estado da doença.

COMO FORNECIDO
OMNIPAQUE 140
50ml em +MAISPAK™ (garrafa de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1401-52)

OMNIPAQUE 180
Frasco de vidro de 10 mL, 180 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1411-10) 
Frasco de vidro de 20 mL, 180 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1411-20)

OMNIPAQUE 240
Frasco de vidro de 10 mL, 240 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1412-10) 
Frasco de vidro de 20 mL, 240 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1412-20) 
Frasco de vidro de 50 mL, 240 mgI/ mL, caixas de 10 (NDC 0407-1412-50)
50ml em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1412-30) frasco 
de vidro de 100 mL, 240 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1412-60)
100ml em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1412-33) frasco 
de vidro de 150 mL, 240 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1412-49)
150 mL preencha 200 mL em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1412-34) 200 
mL em +MAISPAK™ (garrafa de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
Frasco de vidro de 10 mL, 300 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1413-10) 
Frasco de vidro de 30 mL, 300 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1413-30)
30 mL preencha 50 mL em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1413-59) frasco 
de vidro de 50 mL, 300 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1413-50)
Frasco de vidro de 50 mL, 300 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1413-51)
50ml em +MAISPAK™ (garrafa de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1413-61)
75 mL preencha 100 mL em +MAISPAK™ (garrafa de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1413-62)
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Frasco de vidro de 100 mL, 300 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1413-60) 100 mL em +MAIS
PAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1413-63) 125 mL de enchimento em frasco 
de vidro de 150 mL, 300 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1413-53) Frasco de vidro de 150 mL, 
300 mgI /mL, caixas de 10 (NDC 0407-1413-90)
150 mL preencha 200 mL em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1413-65) 200 
mL em +MAISPAK™ (garrafa de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1413-66)

OMNIPAQUE 350
Frasco de vidro de 50 mL, 350 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1414-50) 
Frasco de vidro de 50 mL, 350 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1414-51)
50ml em +MAISPAK™ (garrafa de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1414-89)
75 mL preencha 100 mL em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1414-90) 
frasco de vidro de 100 mL, 350 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1414-60)
100ml em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1414-91) 125 mL de 
enchimento em frasco de vidro de 150 mL, 350 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1414-76) 
frasco de vidro de 150 mL, 350 mgI /mL, caixas de 10 (NDC 0407-1414-03)
150 mL preencha 200 mL em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1414-93) 200 mL de 
enchimento em frasco de vidro de 250 mL, 350 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1414-04)
200ml em +MAISPAK™ (frasco de polímero), caixas de 10 (NDC 0407-1414-94) frasco 
de vidro de 250 mL, 350 mgI/mL, caixas de 10 (NDC 0407-1414-80)

Proteja os frascos e frascos de vidro ou polímero de OMNIPAQUE da forte luz do dia e da 
exposição direta à luz solar. Não congele. OMNIPAQUE deve ser armazenado em temperatura 
ambiente controlada, 20°-25°C (68°-77°F); excursões permitidas para 15°-30°C (59°-86°F) [veja USP 
Controlled Room Temperature].
A injeção de OMNIPAQUE em todas as apresentações pode ser armazenada em um aquecedor de meio de contraste por 
até um mês a 37°C (98,6°F).

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO ESPECIAIS SOMENTE PARA GARRAFAS DE POLÍMERO: NÃO 
USE SE O ANEL EVIDENTE DE VIOLAÇÃO ESTIVER QUEBRADO OU FALTANDO.

Distribuído pela GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 USA 
Fabricado pela GE Healthcare Ireland, Cork, Ireland

OMNIPAQUE é uma marca registrada da General Electric Company ou de uma de suas subsidiárias. GE 
e o Monograma da GE são marcas registradas da General Electric Company.
Produto de origem norueguesa.

© 2017 General Electric Company - Todos os direitos reservados.
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