
Injecție OMNIPAQUE™ (iohexol).
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DESCRIERE
Iohexol,N,N´-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[N-(2,3-dihidroxipropil)-acetamido]-2,4,6-
triiodoizoftalamida, este un mediu de contrast radiografic neionic, solubil în apă cu o greutate 
moleculară de 821,14 (conținut de iod 46,36%). În soluție apoasă fiecare moleculă triiodata 
rămâne nedisociată. Structura chimică este:

OMNIPAQUE este furnizat sub formă de soluție sterilă, apirogenă, incoloră până la galben pal, în 
următoarele concentrații de iod: 140, 180, 240, 300 și 350 mgI/mL. OMNIPAQUE 140 conține 302 mg 
de iohexol echivalent cu 140 mg de iod organic per ml; OMNIPAQUE 180 conține 388 mg de iohexol 
echivalent cu 180 mg de iod organic per ml; OMNIPAQUE 240 conține 518 mg iohexol echivalent cu 
240 mg iod organic per ml; OMNIPAQUE 300 conține 647 mg de iohexol echivalent cu 300 mg de iod 
organic per ml; iar OMNIPAQUE 350 conține 755 mg de iohexol echivalent cu 350 mg de iod organic 
per ml. Fiecare mililitru de soluție de iohexol conține 1,21 mg trometamina și 0,1 mg edetat de 
calciu disodic cu pH-ul ajustat între 6,8 și 7,7 cu acid clorhidric sau hidroxid de sodiu. Toate soluțiile 
sunt sterilizate prin autoclavare și nu conțin conservanți. Porțiunile neutilizate trebuie aruncate. 
Soluția de iohexol este sensibilă la lumină și, prin urmare, trebuie protejată de expunere.
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Concentrațiile disponibile au următoarele proprietăți fizice:

Absolut
Viscozitate

(cp)
Concentraţie

(mgI/ml)
Osmolalitate*

(mOsm/kg apă)
Osmolaritatea

(mOsm/L)
Specific
Gravitatie

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

* Prin osmometrie la presiunea vaporilor.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 și OMNIPAQUE 350 au osmolități 
de aproximativ 1,1 până la 3,0 ori mai mari decât cele ale plasmei (285 mOsm/kg apă) sau ale lichidului 
cefalorahidian (301 mOsm/kg apă), așa cum se arată în tabelul freat de mai sus/kg. sunt hipertonici în 
condiții de utilizare.

SECȚIUNEA I
FARMACOLOGIE CLINICĂ—Intratecală

Iohexolul este absorbit din lichidul cefalorahidian (LCR) în fluxul sanguin și este eliminat prin excreție 
renală. Nu are loc un metabolism semnificativ, deiodare sau biotransformare.
La cinci pacienți adulți cărora li s-a administrat 16 până la 18 mililitri de iohexol (180 
mgl/ml) prin injecție intratecală lombară, aproximativ 88 (73,1-98,2) procente din doza 
injectată a fost excretată prin urină în primele 24 de ore după administrare. Clearance-
urile renale și corporale au fost de 99 (47-137) mililitri pe minut și 109 (52-138) mililitri 
pe minut. Concentrația plasmatică maximă medie a fost de 119 (72-177) micrograme 
de iohexol pe mililitru și a apărut după 3,8 (2-6) ore. Volumul de distribuție a fost de 
557 (350-849) mililitri pe kilogram. La un pacient cu o tumoră mare a măduvei spinării, 
excreția a fost întârziată (67 la sută din doză a apărut în urină în primele 24 de ore), 
fără nicio diferență în recuperarea totală totală în urină după 48 de ore.

Concentrația și volumul inițial ale mediului, împreună cu manipularea adecvată a 
pacientului și volumul de LCR în care este plasat mediul, vor determina amploarea 
contrastului de diagnostic care poate fi atins.
După injectarea intratecală în radiografia convențională, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 și 
OMNIPAQUE 300 vor continua să ofere un contrast diagnostic bun timp de cel puțin 30 de minute. 
Difuzia lentă a iohexolului are loc în LCR, cu absorbție ulterioară în fluxul sanguin. Odată ajuns în 
circulația sistemică, iohexolul prezintă o tendință mică de a se lega de proteinele serice sau 
plasmatice. La aproximativ 1 oră după injectare, contrastul calității diagnosticului nu va mai fi 
disponibil pentru mielografia convențională. Dacă urmează mielografia tomografică computerizată 
(CT), trebuie luată în considerare o întârziere de câteva ore pentru a permite scăderea gradului de 
contrast.
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După administrarea în spaţiul subarahnoidian lombar, tomografia computerizată arată prezenţa 
substanţei de contrast în regiunea toracică în aproximativ 1 oră, în regiunea cervicală în 
aproximativ 2 ore, iar în cisternele bazale în 3-4 ore.
La pacienţii cu insuficienţă renală, în funcţie de gradul de insuficienţă, pot fi anticipate concentraţii 
plasmatice prelungite de iohexol din cauza scăderii eliminării renale.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE—Intratecal
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 și OMNIPAQUE 300 sunt indicate pentru administrare 
intratecală la adulți, inclusiv mielografie (lombară, toracică, cervicală, total columnară) și în 
contrast pentru tomografie computerizată (mielografie, cisternografie, ventriculografie).

OMNIPAQUE 180 este indicat pentru administrare intratecală la copii inclusiv mielografie 
(lombară, toracică, cervicală, total columnară) și în contrast pentru tomografie computerizată 
(mielografie, cisternografie).

CONTRAINDICAȚII – Intratecal
OMNIPAQUE nu trebuie administrat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la iohexol. 
Mielografia nu trebuie efectuată în prezența unei infecții locale sau sistemice semnificative unde 
este probabilă bacteriemie.
Administrarea intratecală a corticosteroizilor cu OMNIPAQUE este contraindicată.
Din cauza posibilității de supradozaj, este contraindicată repetarea imediată a mielografiei în 
caz de defecțiune tehnică (vezi DOZARE ȘI ADMINISTRARE).

AVERTIZĂRI — Generale
EVENIMENTE ADVERSE GRAVE — ADMINISTRAREA INTRATECALĂ INADVERTENTĂ Au fost 
raportate reacții adverse grave din cauza administrării involuntare intratecale de substanțe de 
contrast iodate care nu sunt indicate pentru utilizare intratecală. Aceste reacții adverse grave 
includ: deces, convulsii, hemoragie cerebrală, comă, paralizie, arahnoidită, insuficiență renală 
acută, stop cardiac, convulsii, rabdomioliză, hipertermie și edem cerebral. O atenție deosebită 
trebuie acordată pentru a se asigura că OMNIPAQUE 140 și 350 nu sunt administrate intratecal. 
(Toate celelalte concentrații de OMNIPAQUE sunt aprobate pentru administrare intratecală.)

Dacă se întâlnește LCR cu sânge masiv, ar trebui luate în considerare posibilele beneficii ale unei proceduri 
mielografice în ceea ce privește riscul pentru pacient.
Se recomandă prudență la pacienții cu antecedente de epilepsie, boli cardiovasculare severe, 
alcoolism cronic sau scleroză multiplă.
Pacienții vârstnici pot prezenta un risc mai mare în urma mielografiei. Necesitatea procedurii la 
acești pacienți trebuie evaluată cu atenție. O atenție deosebită trebuie acordată dozei și 
concentrației mediului, hidratării și tehnicii utilizate.
Pacienții care primesc anticonvulsivante trebuie menținute cu această terapie. Dacă apar convulsii, se 
recomandă administrarea intravenoasă de diazepam sau fenobarbital sodic. La pacienții cu antecedente de 
activitate convulsivă, care nu urmează tratament anticonvulsivant, trebuie luată în considerare premedicația cu 
barbiturice.
Tratamentul anticonvulsivant profilactic cu barbiturice trebuie luat în considerare la pacienții cu semne de 
intrare intracraniană involuntară a unui bolus mare sau concentrat de substanță de contrast, deoarece poate 
exista un risc crescut de convulsii în astfel de cazuri.
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Medicamentele care scad pragul convulsivant, în special derivații de fenotiazină, inclusiv cei utilizați pentru 
proprietățile lor antihistaminice, nu sunt recomandate pentru utilizare cu OMNIPAQUE. Alții includ inhibitori 
MAO, antidepresive triciclice, stimulente ale SNC și medicamente psihoactive descrise ca analeptice, 
tranchilizante majore sau medicamente antipsihotice. Deși rolul contributiv al acestor medicamente nu a fost 
stabilit, utilizarea acestor medicamente ar trebui să se bazeze pe evaluarea de către medic a potențialelor 
beneficii și a riscurilor potențiale. Medicii au întrerupt administrarea acestor agenți cu cel puțin 48 de ore 
înainte și cu cel puțin 24 de ore după procedură.
Este necesară îngrijire în managementul pacientului pentru a preveni intrarea intracraniană involuntară a unei doze mari 
sau a unui bolus concentrat de mediu. De asemenea, efortul trebuie direcționat pentru a evita dispersarea rapidă a 
mediului care provoacă creșterea accidentală a nivelurilor intracraniene (de exemplu, prin mișcarea activă a pacientului). 
Administrarea directă intracisternă sau ventriculară pentru radiografia standard (nu CT) nu este recomandată.

În majoritatea cazurilor raportate de convulsii motorii majore cu mediu mielografic neionic, au fost prezenți unul 
sau mai mulți dintre următorii factori. Prin urmare, evitați:
• Abateri de la procedura recomandată sau în managementul mielografic.
• Utilizare la pacienţii cu antecedente de epilepsie.
• Supradozaj.
• Intrarea intracraniana a unui bolus sau difuzia prematura a unei concentratii mari de mediu.
• Medicamente cu medicamente neuroleptice sau antigreze fenotiazinice.
• Eșecul de a menține înălțarea capului în timpul procedurii, pe targă sau în pat.
• Mișcarea sau efortul excesiv și deosebit de activ al pacientului.

PRECAUȚII — Generale
Procedurile de diagnosticare care implică utilizarea agenților de diagnostic radioopaci trebuie efectuate 
sub îndrumarea personalului cu pregătirea necesară și cu cunoștințe aprofundate despre procedura 
particulară care trebuie efectuată. Trebuie să existe facilități adecvate pentru a face față oricărei 
complicații a procedurii, precum și pentru tratamentul de urgență al reacțiilor severe la agentul de 
contrast în sine. După administrarea parenterală a unui agent radioopac, personalul competent și 
unitățile de urgență trebuie să fie disponibile pentru cel puțin 30 până la 60 de minute, deoarece au 
apărut reacții întârziate severe. (Vezi REACȚII ADVERSE.)
Deshidratarea pregătitoare este periculoasă și poate contribui la insuficiența renală acută la pacienții 
cu boală vasculară avansată, la pacienții diabetici și la pacienții nediabetici susceptibili (adesea 
vârstnici cu boală renală preexistentă). Deshidratarea la acesti pacienti pare sa fie intensificata de 
actiunea diuretica osmotica a agentilor de contrast. Pacienții trebuie să fie bine hidratați înainte și 
după administrarea oricărui mediu de contrast, inclusiv iohexol.
Posibilitatea unei reacții, inclusiv reacții grave, care pun viața în pericol, fatale, anafilactoide, 
cardiovasculare sau ale sistemului nervos central, trebuie întotdeauna luată în considerare (vezi REACȚII 
ADVERSE). Prin urmare, este de maximă importanță ca un curs de acțiune să fie planificat cu atenție în 
prealabil pentru tratamentul imediat al reacțiilor grave și ca facilități și personal adecvate și adecvate să 
fie ușor disponibile în cazul oricărei reacții.
Posibilitatea unei reacții idiosincratice la pacienții susceptibili trebuie întotdeauna luată în 
considerare (vezi REACȚII ADVERSE). Populația susceptibilă include, dar nu se limitează la, pacienți 
cu antecedente de reacție la substanțele de contrast, pacienți cu o sensibilitate cunoscută la iod per 
se și pacienți cu o hipersensibilitate clinică cunoscută: astm bronșic, febra fânului și alergii 
alimentare. .
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Apariția reacțiilor idiosincratice severe a determinat utilizarea mai multor metode de pretestare. Cu 
toate acestea, nu se poate baza pe pretestarea pentru a prezice reacții severe și poate fi în sine 
periculoasă pentru pacient. Se sugerează că un istoric medical complet, cu accent pe alergie și 
hipersensibilitate, înainte de injectarea oricărui mediu de contrast, poate fi mai precis decât pretestarea 
în prezicerea potențialelor reacții adverse.
Un istoric pozitiv de alergii sau hipersensibilitate nu contraindica în mod arbitrar utilizarea unui agent de 
contrast în cazul în care o procedură de diagnosticare este considerată esențială, dar trebuie luată precauție 
(vezi REACȚII ADVERSE). Trebuie luată în considerare premedicația cu antihistaminice sau corticosteroizi 
pentru a evita sau a minimiza posibilele reacții alergice la astfel de pacienți. Rapoartele recente indică faptul că 
un astfel de pretratament nu previne reacțiile grave care pun viața în pericol, dar le poate reduce atât 
incidența, cât și severitatea.
La pacienții cu insuficiență sau insuficiență renală severă, este de așteptat să apară excreția biliară 
compensatorie a medicamentului, cu un clearance lent în bilă. Pacienții cu insuficiență hepatorrenală nu 
trebuie examinați decât dacă posibilitatea de a obține beneficii depășește în mod clar riscul suplimentar.

Administrarea substanțelor de contrast trebuie efectuată de personal calificat, familiarizat cu procedura și 
gestionarea adecvată a pacientului (vezi MANAGEMENTUL PACIENTULUI). Tehnica sterilă trebuie utilizată la 
orice puncție a coloanei vertebrale.
Când OMNIPAQUE urmează să fie injectat cu seringi din plastic de unică folosință, substanța de 
contrast trebuie trasă în seringă și utilizată imediat.
Dacă se folosește echipament care nu este de unică folosință, trebuie avută o grijă scrupuloasă pentru a preveni 
contaminarea reziduală cu urme de agenți de curățare.
Produsele parenterale trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și decolorare 
înainte de administrare. Dacă sunt prezente particule sau decolorări, nu utilizați. Repetați 
proceduri:Dacă, în opinia clinică a medicului, sunt necesare examinări secvenţiale sau repetate, 
trebuie respectat un interval de timp adecvat între administrări pentru a permite eliminarea 
normală a medicamentului din organism (vezi DOZE ŞI ADMINISTRARE şi FARMACOLOGIE 
CLINICĂ).

Informații pentru pacienți (sau, dacă este cazul, copii)
Pacienții care primesc agenți de diagnostic injectabil radioopaci trebuie instruiți să: 1. 
Informați medicul dumneavoastră dacă sunteți gravidă (vezi FARMACOLOGIE CLINICĂ).
2. Informați-vă medicul dacă sunteți diabetic sau dacă aveți mielom multiplu, 

feocromocitom, siclemie homozigotă sau afecțiune tiroidiană cunoscută (vezi 
AVERTIZĂRI).

3. Informați-vă medicul dacă sunteți alergic la medicamente, alimente sau dacă ați avut reacții la injecțiile 
anterioare cu coloranți utilizați pentru procedurile cu raze X (vezi PRECAUȚII – Generale).

4. Informați-vă medicul despre orice alte medicamente pe care le luați în prezent, inclusiv medicamentele fără 
prescripție medicală, înainte de a vi se administra acest medicament.

Interacțiuni medicamentoase

Medicamentele care scad pragul convulsivant, în special derivații de fenotiazină, inclusiv cei utilizați pentru 
proprietățile lor antihistaminice sau antigreață, nu sunt recomandate pentru utilizare cu OMNIPAQUE. Alții 
includ inhibitori de monoaminoxidază (MAO), antidepresive triciclice, stimulente ale SNC, medicamente 
psihoactive descrise ca analeptice, tranchilizante majore sau medicamente antipsihotice. Astfel de 
medicamente trebuie întrerupte cu cel puțin 48 de ore înainte de mielografia, ar trebui
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nu trebuie utilizat pentru controlul greaței sau vărsăturilor în timpul sau după mielografie și nu trebuie reluat timp de cel 
puțin 24 de ore după procedură. În procedurile neelective la pacienții care utilizează aceste medicamente, luați în 
considerare utilizarea profilactică a anticonvulsivantelor.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale pentru a evalua potențialul carcinogen, 
mutageneza sau dacă OMNIPAQUE poate afecta fertilitatea la bărbați sau femei.

Sarcina categoria B
Au fost efectuate studii de reproducere la șobolani și iepuri cu până la 100 de ori doza recomandată la om. Nu 
s-a demonstrat nicio dovadă de afectare a fertilităţii sau de afectare a fătului din cauza OMNIPAQUE. Cu toate 
acestea, nu există studii la femeile însărcinate. Deoarece studiile de reproducere la animale nu sunt 
întotdeauna predictive pentru răspunsul uman, acest medicament trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă 
este absolut necesar.

Mamele care alăptează

Nu se știe în ce măsură iohexolul este excretat în laptele uman. Cu toate acestea, multe substanțe de 
contrast injectabile sunt excretate nemodificate în laptele uman. Deși nu s-a stabilit că apar reacții 
adverse grave la sugarii care alăptează, trebuie avută precauție atunci când se administrează substanțe 
de contrast intravasculare femeilor care alăptează. Alăptarea cu biberonul poate fi înlocuită cu 
alăptarea timp de 24 de ore după administrarea OMNIPAQUE.

Utilizare pediatrică

Pacienții copii cu risc mai mare de a prezenta evenimente adverse în timpul administrării substanței de 
contrast pot include cei cu astm bronșic, sensibilitate la medicamente și/sau alergeni, insuficiență cardiacă 
congestivă, creatinine serice mai mare de 1,5 mg/dL sau cei cu vârsta mai mică de 12 luni.

REACȚII ADVERSE — Intratecal
Cele mai frecvente reacții adverse raportate la OMNIPAQUE sunt cefaleea, durerea ușoară până la 
moderată, inclusiv durerea de spate, cefaleea și rigiditatea, greața și vărsăturile. Aceste reacții apar de 
obicei la 1 până la 10 ore după injectare și aproape toate apar în decurs de 24 de ore. Acestea sunt de 
obicei uşoare până la moderate, durează câteva ore şi dispar de obicei în 24 de ore. Rareori, durerile de 
cap pot fi severe sau persistă zile întregi. Cefaleea este adesea însoțită de greață și vărsături și tinde să 
fie mai frecventă și mai persistentă la pacienții nehidratați optim. Pot apărea modificări tranzitorii ale 
semnelor vitale, iar semnificația acestora trebuie evaluată individual. Acele reacții raportate în studiile 
clinice cu OMNIPAQUE sunt enumerate mai jos în ordinea descrescătoare a apariției, pe baza studiilor 
clinice pe 1531 de pacienți.
Dureri de cap:Cea mai frecventă reacție adversă după mielografie a fost cefaleea, cu o incidență de 
aproximativ 18%. Cefaleea poate fi cauzată fie de un efect direct al substanței de contrast, fie de 
scurgerea LCR la locul puncției duralei. Cu toate acestea, în gestionarea pacientului, se consideră mai 
important să se minimizeze intrarea intracraniană a mediului de contrast prin managementul postural 
decât încercarea de a controla posibilele scurgeri de LCR (vezi MANAGEMENTUL PACIENTULUI).

Durere:Dureri ușoare până la moderate, inclusiv dureri de spate, dureri de gât și rigiditate, și nevralgie au 
apărut după injectare cu o incidență de aproximativ 8%.
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Greață și vărsături:Greața a fost raportată cu o incidență de aproximativ 6%, iar vărsăturile cu aproximativ 3% 
(vezi MANAGEMENTUL PACIENTULUI). Menținerea hidratării normale este foarte importantă. Nu este 
recomandată utilizarea antigreazei fenotiazinice. (Consultați AVERTISMENTĂRI—General.) Asigurarea 
pacientului că greața se va înlătura de obicei este tot ceea ce este necesar.
Ameţeală:Amețeli tranzitorii au fost raportate la aproximativ 2% dintre pacienți.
Alte reactii:Alte reacții care au apărut cu o incidență individuală mai mică de 0,1% au inclus: senzație de 
greutate, hipotensiune arterială, hipertonie, senzație de căldură, transpirație, vertij, pierderea poftei de 
mâncare, somnolență, hipertensiune arterială, fotofobie, tinitus, nevralgie, parestezie, dificultate la micțiune, 
și modificări neurologice. Toate au fost tranzitorii și ușoare, fără sechele clinice.

Pediatrie
În studiile clinice controlate care au implicat 152 de pacienți pentru mielografie pediatrică prin puncție lombară, 
evenimentele adverse după utilizarea OMNIPAQUE 180 au fost în general mai puțin frecvente decât la adulți.

Durere de cap:

Vărsături:
Dureri de spate:

Alte reactii:Alte reacții care au apărut cu o incidență individuală mai mică de 0,7% au inclus: 
febră, urticarie, dureri de stomac, halucinații vizuale și modificări neurologice. Toate au fost 
tranzitorii și ușoare, fără sechele clinice.

9%
6%

1,3%

Reacții adverse generale la medii de contrast
Medicii trebuie să rămână atenți la apariția unor reacții adverse în plus față de cele discutate 
mai sus, în special următoarele reacții care au fost raportate în literatură pentru alte medii 
mielografice neionice, solubile în apă și, rar, cu iohexol. Acestea au inclus, dar nu sunt limitate 
la, convulsii, meningita aseptică și bacteriană și SNC și alte tulburări neurologice.

Un sindrom de meningită aseptică a fost raportat rar (mai puțin de 0,01%). De obicei, a fost precedată de 
dureri de cap pronunțate, greață și vărsături. Debutul a avut loc de obicei la aproximativ 12 până la 18 ore 
după procedură. Trăsăturile proeminente au fost meningismul, febra, uneori cu semne oculomotorii și 
confuzia psihică. Puncția lombară a evidențiat un număr mare de celule albe, conținut ridicat de proteine, 
adesea cu un nivel scăzut de glucoză și cu absență de organisme. De obicei, afecțiunea a început să dispară 
spontan la aproximativ 10 ore de la debut, cu recuperarea completă în 2 până la 3 zile.

Alergie sau idiosincrazie:Frisoane, febră, diaforeză abundentă, prurit, urticarie, congestie nazală, 
dispnee și un caz de sindrom Guillain-Barré.
Iritarea SNC:Aberații perceptuale ușoare și tranzitorii precum halucinații, depersonalizare, 
amnezie, ostilitate, ambliopie, diplopie, fotofobie, psihoză, insomnie, anxietate, depresie, 
hiperestezie, tulburări vizuale sau auditive sau de vorbire, confuzie și dezorientare. În plus, 
au apărut stare de rău, slăbiciune, convulsii, modificări EEG, meningism, hiperreflexie sau 
areflexie, hipertonie sau flaciditate, hemiplegie, paralizie, tetraplegie, neliniște, tremor, 
ecoacuzie, ecolalie, asterixis, hemoragie cerebrală și disfazie.

De asemenea, rar au fost raportate tulburări mentale profunde. Ele au constat de obicei din diferite 
forme și grade de afazie, confuzie mentală sau dezorientare. Debutul este de obicei la 8 până la 10 ore și 
durează aproximativ 24 de ore, fără efecte secundare. Cu toate acestea, uneori au
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s-a manifestat ca aprehensiune, agitație sau retragere progresivă în mai multe cazuri până la 
somnolență, stupoare și comă. În câteva cazuri, acestea au fost însoțite de pierderea auzului tranzitorie 
sau de alte simptome auditive și tulburări vizuale (crezute subiective sau delirante), inclusiv pierderea 
unilaterală sau bilaterală a vederii, care poate dura ore întregi. Într-un caz, a fost raportată pierderea 
corticală persistentă a vederii în asociere cu convulsii. A fost raportat bloc ventricular; pentru 
evenimentul de reacție poate fi prezentă amnezie de diferite grade.

Rareori, a fost raportată slăbiciune persistentă, deși tranzitorie, a piciorului sau a mușchilor 
oculari. Neuropatiile periferice au fost rare și tranzitorii. Acestea includ tulburări senzoriale și/sau 
motorii sau ale rădăcinii nervoase, mielită, dureri sau slăbiciune persistentă a mușchilor 
picioarelor, paralizia nervului 6 sau sindromul caudei equina. Crampele musculare, fasciculația sau 
mioclonia, convulsia coloanei vertebrale sau spasticitatea sunt neobișnuite și au răspuns prompt la 
o doză mică de diazepam intravenos. În general, reacţiile despre care se ştie că apar la 
administrarea parenterală a agenţilor de contrast iodat sunt posibile cu orice agent neionic. 
Aproximativ 95 la sută dintre reacțiile adverse care însoțesc utilizarea agenților de contrast solubili 
în apă sunt de grad ușor până la moderat. Cu toate acestea, reacții severe, care pun viața în 
pericol, anafilactoide și fatale,
Reacțiile adverse la substanțele de contrast injectabile se împart în două categorii: reacții chimiotoxice și 
reacții idiosincratice.
Reacțiile chimiotoxice rezultă din proprietățile fizico-chimice ale mediului de contrast, doza și viteza de 
injectare. Toate tulburările hemodinamice și leziunile organelor sau vaselor perfuzate de substanța de 
contrast sunt incluse în această categorie.
Reacțiile idiosincratice includ toate celelalte reacții. Apar mai frecvent la pacienții cu vârsta cuprinsă 
între 20 și 40 de ani. Reacțiile idiosincratice pot depinde sau nu de cantitatea de doză injectată, 
viteza de injectare și procedura radiografică. Reacțiile idiosincratice sunt împărțite în minore, 
intermediare și severe. Reacțiile minore sunt autolimitate și de scurtă durată; reacțiile severe pun 
viața în pericol și tratamentul este urgent și obligatoriu.
Incidența raportată a reacțiilor adverse la substanțele de contrast la pacienții cu antecedente de alergie este 
de două ori mai mare decât a populației generale. Pacienții cu antecedente de reacții anterioare la un mediu 
de contrast sunt de trei ori mai sensibili decât alți pacienți. Cu toate acestea, sensibilitatea la substanțele de 
contrast nu pare să crească odată cu examinările repetate.
Majoritatea reacțiilor adverse la substanțele de contrast injectabile apar în decurs de 1 până la 3 minute după 
începerea injectării, dar pot apărea reacții întârziate.

Supradozaj
Consecințele clinice ale supradozajului cu OMNIPAQUE nu au fost raportate. Cu toate acestea, pe baza 
experienței cu alte medii mielografice neionice, medicii trebuie să fie atenți la o potențială creștere a 
frecvenței și severității reacțiilor mediate de SNC. Chiar și utilizarea unei doze recomandate poate 
produce efecte echivalente cu supradozaj, în cazul în care gestionarea incorectă a pacientului în timpul 
sau imediat după procedură permite intrarea intracraniană precoce involuntară a unei mari porțiuni 
din mediu.
LD intracisternal50valoarea lui OMNIPAQUE (în grame de iod per kilogram de greutate corporală) este mai 
mare de 2,0 la șoareci.
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DOZE ŞI ADMINISTRARE — Intratecal
Volumul și concentrația de OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 sau OMNIPAQUE 300 care 
urmează să fie administrate vor depinde de gradul și gradul de contrast necesar în zona 
(zonele) examinată și de echipamentul și tehnica utilizată.
OMNIPAQUE 180 la o concentrație de 180 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 
mgI/mL sau OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL este recomandat pentru 
examinarea regiunilor lombare, toracice și cervicale la adulți prin injecție lombară sau cervicală 
directă și este ușor hipertonică la LCR.
OMNIPAQUE 180 la o concentrație de 180 mgI/mL este recomandat pentru examinarea 
regiunilor lombare, toracice și cervicale la copii prin injecție lombară și este ușor hipertonic la 
LCR.
O doză totală de 3060 mg iod sau o concentrație de 300 mgI/mL nu trebuie depășită la adulți și o doză 
totală de 2700 mg iod sau o concentrație de 180 mgI/mL nu trebuie depășită la copii într-un singur 
examen mielografic. Aceasta se bazează pe evaluarea studiilor clinice până în prezent. Ca în toate 
procedurile de diagnosticare, trebuie utilizate volumul și doza minime pentru a produce o vizualizare 
adecvată. Majoritatea procedurilor nu necesită nici doza maximă, nici concentrație.

Anestezia nu este necesară. De obicei, nu sunt necesare sedative sau tranchilizante premedicație (vezi 
PRECAUȚII). Pacienții trebuie să fie bine hidratați înainte și după administrarea de contrast. Pacienții 
predispuși la convulsii trebuie menținute cu medicamente anticonvulsivante. Mulți agenți de contrast 
radioopaci sunt incompatibiliin vitrocu unele antihistaminice și multe alte medicamente; prin urmare, 
medicamentele concomitente nu trebuie amestecate fizic cu substanțe de contrast. Viteza de injectare:
Pentru a evita amestecarea excesivă cu LCR și, în consecință, diluarea contrastului, injectarea trebuie făcută 
lent, timp de 1 până la 2 minute.
În funcție de volumul estimat de mediu de contrast care poate fi necesar pentru procedură, o 
cantitate mică de LCR poate fi îndepărtată pentru a minimiza distensia spațiilor subarahnoidiene.

Acul de puncție lombar sau cervical poate fi îndepărtat imediat după injectare, deoarece nu este 
necesară îndepărtarea OMNIPAQUE după injectarea în spațiul subarahnoidian.
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Adulti:Dozele totale recomandate în mod obișnuit pentru utilizare în mielografia lombară, toracică, cervicală și 
columnară totală la adulți sunt de 1,2 gI până la 3,06 gI, după cum urmează:

Concentraţie
(mgI/ml)

Volum
(ml)

Doza
(gI)Procedură

Lombar
Mielografie
(prin lombar
injecţie)

Formulări

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 240

180
240

10-17
7-12.5

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

toracic
Mielografie
(prin lombar
sau cervical
injecţie)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

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

Cervical
Mielografie
(prin lombar
injecţie)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

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

Cervical
Mielografie
(prin C1-2
injecţie)

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
Columnar

Mielografie
(prin lombar
injecţie)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

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

Pediatrie:Dozele totale recomandate pentru mielografia lombară, toracică, cervicală și/sau totală coloană 
prin puncție lombară la copii sunt de 0,36 gI până la 2,7 gI (vezi tabelul de mai jos). Volumele efective 
administrate depind în mare măsură de vârsta pacientului și se recomandă următoarele recomandări.

Conc.
(mgI/ml)

180
180
180
180
180

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

Doza
(gI)

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

0,9-1,8
0,9-2,16
1.08-2.7

Vârstă

0 până la < 3 luni.

3 până la < 36 luni.

3 până la < 7 ani.

7 până la < 13 ani.

13 până la 18 ani.
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Retragerea agenților de contrast din recipientele lor trebuie efectuată în condiții aseptice cu 
seringi sterile. Puncția coloanei vertebrale trebuie efectuată întotdeauna în condiții sterile.

Produsele parenterale trebuie inspectate vizual pentru particule sau decolorare înainte de 
administrare. Dacă sunt prezente particule sau decolorări, nu utilizați. Proceduri repetate:Dacă, 
în opinia clinică a medicului, sunt necesare examinări secvențiale sau repetate, trebuie respectat un 
interval de timp adecvat între administrări pentru a permite eliminarea normală a medicamentului din 
organism. Trebuie lăsat un interval de cel puțin 48 de ore înainte de repetarea examinării; cu toate 
acestea, ori de câte ori este posibil, se recomandă 5 până la 7 zile.

MANAGEMENTUL PACIENTULUI—Sugestii intratecale 
pentru managementul obișnuit al pacientului

Un management bun al pacientului trebuie exercitat în orice moment pentru a minimiza potențialul 
de complicații legate de procedura.

Preprocedură
• Trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu medicamente neuroleptice (inclusiv fenotiazine, 

de exemplu, clorpromazină, proclorperazină și prometazina) cu cel puțin 48 de ore înainte.
• Mențineți o dietă normală cu până la 2 ore înainte de procedură.
• Asigurați hidratare-lichide până la procedură.

În timpul procedurii
• Utilizați doza și concentrația minimă necesare pentru un contrast satisfăcător (vezi DOZE ȘI 
ADMINISTRARE).
• În toate tehnicile de poziţionare, menţineţi capul pacientului ridicat deasupra celui mai înalt nivel al coloanei vertebrale.

• Nu coborâți capul mesei mai mult de 15° în mijlocul de contrast în mișcare cranian.
• La pacienții cu lordoză excesivă, luați în considerare poziția laterală pentru injectare și mișcarea 

cefaladei medii.
• Injectaţi încet (peste 1 până la 2 minute) pentru a evita amestecarea excesivă.
• Pentru a menține ca bolus, mutați zona medie spre distalăfoarte incet . Utilizați monitorizarea fluoroscopică.
• Evitați intrarea intracraniană a unui bolus.
• Evitați dispersia precoce și înaltă a mediului cefalad.
• Evitați mișcarea bruscă sau activă a pacientului pentru a minimiza amestecul excesiv de mediu cu LCR. 

Instruiți pacientul să rămânăpasiv . Mutați pacientulîncet și numai dacă este necesar.

Postprocedura
• Ridicați capul targii la cel puțin 30° înainte de a muta pacientul pe ea.
• Mișcarea pe targă și deplasarea trebuie să se facă lent, cu pacientul complet pasiv, 

menținândcu capul sus poziţie.
• Înainte de a muta pacientul pe pat, ridicați capul patului cu 30° până la 45°.
• Sfătuiți pacientul să rămână nemișcat în pat, în poziție șezând sau semișezând, mai ales în 

primele ore.
• Mențineți o observație atentă timp de cel puțin 12 ore după mielogramă.
• Obțineți cooperarea vizitatorilor pentru a menține pacientul liniștit și în interiorcu capul sus poziție, mai ales în 

primele ore.
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• Încurajează lichidele orale. Dieta asa cum este tolerata.

• Dacă apar greață sau vărsături , nu utilizați antigreaze fenotiazinice. Greața și vărsăturile 
persistente vor duce la deshidratare. Prin urmare, se recomandă luarea în considerare promptă a 
înlocuirii cu lichide intravenoase.

Metodă alternativă postprocedură
• Dovezile recente cu medii de contrast neionice, solubile în apă sugerează că menținerea 

pacientului în poziție verticală postmielografie (prin scaun cu rotile sau deplasare) poate ajuta la 
minimizarea efectelor adverse. Poziția verticală poate ajuta la întârzierea dispersării în sus a 
mediului și la maximizarea absorbției arahnoidei spinale.

SECȚIUNEA II
FARMACOLOGIE CLINICĂ—Intravasculară

După injectarea intravasculară, iohexolul este distribuit în compartimentul lichidului extracelular și este 
excretat nemodificat prin filtrare glomerulară. Va opacifica acele vase în calea de curgere a mediului de 
contrast, permițând vizualizarea radiografică a structurilor interne până când apare o hemodiluție 
semnificativă.
Aproximativ 90% sau mai mult din doza injectată este excretată în primele 24 de ore, concentrațiile 
maxime în urină apar în prima oră după administrare. Nivelurile de iohexol în plasmă și urină indică 
faptul că clearance-ul corporal al iohexolului se datorează în primul rând clearance-ului renal. O creștere 
a dozei de la 500 mgI/kg la 1500 mgI/kg nu modifică în mod semnificativ clearance-ul medicamentului. 
Următoarele valori farmacocinetice au fost observate în urma administrării intravenoase de iohexol 
(între 500 mgl/kg până la 1500 mgl/kg) la 16 subiecţi umani adulţi: clearance renal—120 (86-162) ml/min; 
clearance-ul total al corpului—131 (98-165) mL/min; și volumul de distribuție—165 (108-219) mL/kg.

Acumularea renală este suficient de rapidă încât perioada de opacificare maximă a pasajelor renale 
poate începe la 1 minut după injectarea intravenoasă. Urogramele devin evidente în aproximativ 1 
până la 3 minute, contrastul optim apare între 5 și 15 minute. În afecțiunile nefropatice, în special 
atunci când capacitatea de excreție a fost modificată, viteza de excreție poate varia în mod 
imprevizibil și opacificarea poate fi întârziată după injectare. Insuficiența renală severă poate duce 
la lipsa opacificării diagnostice a sistemului colector și, în funcție de gradul insuficienței renale, pot 
fi anticipate niveluri plasmatice prelungite de iohexol. La acești pacienți, precum și la sugarii cu 
rinichi imaturi, calea de excreție prin vezica biliară și în intestinul subțire poate crește.

Iohexolul prezintă o afinitate scăzută pentru proteinele serice sau plasmatice și este slab legat de albumina 
serică.
Nu are loc un metabolism semnificativ, deiodare sau biotransformare.
OMNIPAQUE traversează probabil bariera placentară la om prin simplă difuzie. Nu se știe în ce 
măsură iohexolul este excretat în laptele uman.
Studiile la animale indică faptul că iohexolul nu traversează o barieră hemato-encefalică intactă în nicio 
măsură semnificativă după administrarea intravasculară.
OMNIPAQUE îmbunătățește imagistica tomografică computerizată prin creșterea eficienței radiografice. 
Gradul de creștere a densității este direct legat de conținutul de iod dintr-o doză administrată; nivelurile 
maxime de iod din sânge apar imediat după injectarea rapidă intravenoasă. Nivelurile sanguine scad 
rapid în 5 până la 10 minute, iar timpul de înjumătățire al compartimentului vascular este de 
aproximativ 20 de minute. Acest lucru poate fi explicat de diluția în vascular și
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compartimentele lichidului extravascular care determină o scădere bruscă inițială a concentrației plasmatice. 
Echilibrarea cu compartimentele extracelulare se atinge în aproximativ zece minute; după aceea, căderea 
devine exponențială.
S-a dovedit că farmacocinetica iohexolului atât în   țesutul normal, cât și în cel anormal este variabilă. Creșterea 
contrastului pare să fie cea mai mare imediat după administrarea în bolus (15 secunde până la 120 secunde). 
Astfel, cea mai mare îmbunătățire poate fi detectată printr-o serie de scanări consecutive de două până la trei 
secunde efectuate în 30 până la 90 de secunde după injectare (adică, imagistica tomografică computerizată 
dinamică). Utilizarea unei tehnici de scanare continuă (de exemplu, scanarea CT dinamică) poate îmbunătăți 
îmbunătățirea și evaluarea diagnostică a tumorii și a altor leziuni, cum ar fi abcesul, dezvăluind ocazional o 
boală nebănuită sau mai extinsă. De exemplu, un chist poate fi distins de o leziune solidă vascularizată atunci 
când sunt comparate scanările precontrast și îmbunătățite; masa neperfuzată prezintă o absorbție de raze X 
nemodificată (numărul CT). O leziune vascularizată se caracterizează printr-o creștere a numărului CT în câteva 
minute după un bolus de agent de contrast intravascular; poate fi un țesut malign, benign sau normal, dar 
probabil că nu ar fi un chist, hematom sau altă leziune nevasculară.

Deoarece scanarea neamplificată poate oferi informații de diagnostic adecvate la pacientul 
individual, decizia de a utiliza îmbunătățirea contrastului, care poate fi asociată cu risc și 
expunere crescută la radiații, ar trebui să se bazeze pe o evaluare atentă a rezultatelor CT 
clinice, radiologice și neamplificate.

SCANARE CT A CAPULUI
Spre deosebire de imagistica capului computerizată îmbunătățită, OMNIPAQUE nu se acumulează în 
țesutul normal al creierului datorită prezenței barierei normale hemato-encefalice. Creșterea absorbției 
razelor X în creierul normal se datorează prezenței agentului de contrast în bazinul de sânge. O ruptură 
a barierei hemato-encefalice, cum se întâmplă în tumorile maligne ale creierului, permite acumularea 
de mediu de contrast în țesutul interstițial al tumorii. Țesutul cerebral normal adiacent nu conține 
substanța de contrast.
Creșterea maximă a contrastului în țesut apare frecvent după atingerea nivelului maxim de iod din 
sânge. Poate apărea o întârziere în creșterea maximă a contrastului. Imaginile creierului cu contrast de 
diagnosticare au fost obținute până la 1 oră după administrarea intravenoasă în bolus. Această întârziere 
sugerează că intensificarea contrastului radiografic este cel puțin parțial dependentă de acumularea de 
mediu care conține iod în interiorul leziunii și în afara bazinului de sânge, deși mecanismul prin care 
aceasta are loc nu este clar. Amplificarea radiografică a leziunilor netumorale, cum ar fi malformațiile 
arteriovenoase și anevrismele, este probabil dependentă de conținutul de iod al bazinului de sânge 
circulant.
La pacienții la care se știe sau se suspectează că bariera hemato-encefalică este întreruptă, utilizarea oricărui mediu 
de contrast radiografic trebuie evaluată în funcție de riscul individual/beneficiu. Cu toate acestea, în comparație cu 
mediile ionice, mediile neionice sunt mai puțin toxice pentru sistemul nervos central.

SCANARE CT A CORPULUI
În contrast, imagistica corporală tomografică computerizată îmbunătățită (țesut nonneural), 
OMNIPAQUE difuzează rapid din vascular în spațiul extravascular. Creșterea absorbției de raze X este 
legată de fluxul sanguin, concentrația mediului de contrast și extracția mediului de contrast prin țesutul 
interstițial al tumorilor, deoarece nu există nicio barieră. Amplificarea contrastului se datorează astfel 
diferențelor relative de difuzie extravasculară dintre țesutul normal și cel anormal, destul de diferit de 
cel din creier.
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INDICAȚII ȘI UTILIZARE,
GENERAL – Intravascular

OMNIPAQUE 350 este indicat la adulți pentru angiocardiografie (ventriculografie, arteriografie coronariană 
selectivă), aortografie incluzând studii ale rădăcinii aortice, arcului aortic, aortei ascendente, aortei 
abdominale și ramurilor acesteia, îmbunătățirea contrastului pentru imagistica tomografică computerizată a 
capului și corpului, angiografie digitală cu scădere intravenoasă a capului, gâtului, vaselor abdominale, 
renale și periferice, arteriografie periferică și urografie excretorie.
OMNIPAQUE 350 este indicat la copii pentru angiocardiografie (ventriculografie, arteriografie 
pulmonară și venografie; studii ale arterelor colaterale și aortografie, inclusiv rădăcina aortică, 
arcul aortic, aorta ascendentă și descendentă).
OMNIPAQUE 300 este indicat la adulți pentru aortografie, inclusiv studii ale arcului aortic, aortei 
abdominale și ramurilor sale, îmbunătățirea contrastului pentru imagistica tomografică 
computerizată a capului și corpului, arteriografie cerebrală, venografie periferică (flebografie) și 
urografie excretorie.
OMNIPAQUE 300 este indicat la copii pentru angiocardiografie (ventriculografie), urografie excretorie și 
îmbunătățirea contrastului pentru imagistica tomografică computerizată a capului.
OMNIPAQUE 240 este indicat la adulți pentru îmbunătățirea contrastului pentru imagistica capului 
tomografic computerizat și venografia periferică (flebografie).
OMNIPAQUE 140 este indicat la adulți pentru angiografia digitală cu scădere intra-arterială a capului, 
gâtului, vaselor abdominale, renale și periferice.
OMNIPAQUE 240 este indicat la copii pentru îmbunătățirea contrastului pentru imagistica capului tomografic 
computerizat.

CONTRAINDICAȚII
OMNIPAQUE nu trebuie administrat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la iohexol.

AVERTIZĂRI — Generale
Mediile de contrast neionice iodate inhibă coagularea sângelui,in vitro, mai puțin decât mediul de 
contrast ionic. A fost raportată coagularea când sângele rămâne în contact cu seringile care conțin 
substanțe de contrast neionice.
Evenimente tromboembolice grave, rareori fatale, care cauzează infarct miocardic și accident 
vascular cerebral au fost raportate în timpul procedurilor angiografice cu substanțe de contrast 
atât ionice cât și neionice. Prin urmare, este necesară o tehnică meticuloasă de administrare 
intravasculară, în special în timpul procedurilor angiografice, pentru a minimiza evenimentele 
tromboembolice. Numeroși factori, inclusiv durata procedurii, materialul cateterului și seringii, 
starea bolii subiacente și medicamentele concomitente, pot contribui la dezvoltarea evenimentelor 
tromboembolice. Din aceste motive, se recomandă tehnici angiografice meticuloase, inclusiv o 
atenție deosebită la manipularea firului de ghidare și a cateterului, utilizarea sistemelor colectoare 
și/sau robinete cu trei căi, spălarea frecventă a cateterului cu soluții saline heparinizate și reducerea 
la minimum a duratei procedurii.in vitrocoagulare.

OMNIPAQUE trebuie utilizat cu grijă extremă la pacienții cu tulburări funcționale severe ale 
ficatului și rinichilor, tireotoxicoză severă sau mielomatoză. Diabeticii cu un nivel al creatininei 
serice peste 3 mg/dL nu trebuie examinați decât dacă beneficiile posibile ale
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examinarea depășește în mod clar riscul suplimentar. OMNIPAQUE nu este recomandat pentru utilizare la 
pacienții cu anurie.
Substanțele de contrast radioopace sunt potențial periculoase la pacienții cu mielom 
multiplu sau alte paraproteinemie, în special la cei cu anurie rezistentă terapeutic. Deși nici 
agentul de contrast și nici deshidratarea nu s-au dovedit separat a fi cauza anuriei în 
mielom, s-a speculat că combinația dintre ambele poate fi factori cauzali. Riscul la pacienții 
mielomatoși nu este o contraindicație; cu toate acestea, sunt necesare precauții speciale. 
Deshidratarea parțială în pregătirea acestor pacienți înainte de injectare nu este 
recomandată, deoarece aceasta poate predispune pacientul la precipitarea proteinei 
mielomului în tubii renali. Nicio formă de terapie, inclusiv dializa, nu a avut succes în 
inversarea efectului. Mielomul, care apare cel mai frecvent la persoanele peste 40 de ani,

Mediile de contrast ionice, atunci când sunt injectate intravenos sau intra-arterial, pot favoriza formarea de secerizare 
la indivizii care sunt homozigoți pentru boala cu celule falciforme.
Administrarea de materiale radioopace la pacienții cunoscuți sau suspectați de a avea 
feocromocitom trebuie efectuată cu precauție extremă. Dacă, în opinia medicului, beneficiile 
posibile ale unor astfel de proceduri depășesc riscurile avute în vedere, procedurile pot fi efectuate; 
totuși, cantitatea de mediu radioopac injectată trebuie menținută la un minim absolut. Tensiunea 
arterială a pacientului trebuie evaluată pe tot parcursul procedurii și măsurile pentru tratamentul 
crizei hipertensive trebuie să fie ușor disponibile.
Rapoartele de furtună tiroidiană în urma utilizării mijloacelor de contrast radioopace iodate la pacienții cu 
hipertiroidism sau cu un nodul tiroidian care funcționează autonom sugerează ca acest risc suplimentar să 
fie evaluat la astfel de pacienți înainte de utilizarea oricărui mediu de contrast.
Reacții adverse cutanate severe:Reacțiile adverse cutanate severe (SCAR) se pot dezvolta de la 1 oră 
la câteva săptămâni după administrarea agentului de contrast intravascular. Aceste reacții includ 
sindromul Stevens-Johnson și necroliza epidermică toxică (SJS/NET), pustuloza exantematoasă acută 
generalizată (AGEP) și reacția medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS). 
Severitatea reacției poate crește și timpul până la debut poate scădea cu administrarea repetată a 
agentului de contrast; medicamentele profilactice pot să nu prevină sau să atenueze reacțiile adverse 
cutanate severe. Evitați administrarea Omnipaque la pacienții cu antecedente de reacție adversă 
cutanată severă la Omnipaque. Urografia trebuie efectuată cu prudență la pacienții cu insuficiență 
renală severă și la pacienții cu boală renală și hepatică combinată.

PRECAUȚII — Generale
Procedurile de diagnosticare care implică utilizarea agenților de diagnostic radioopaci trebuie efectuate 
sub îndrumarea personalului cu pregătirea necesară și cu cunoștințe aprofundate despre procedura 
particulară care trebuie efectuată. Trebuie să existe facilități adecvate pentru a face față oricărei 
complicații a procedurii, precum și pentru tratamentul de urgență al reacțiilor severe la agentul de 
contrast în sine. După administrarea parenterală a unui agent radioopac, personalul competent și 
facilitățile de urgență trebuie să fie disponibile timp de cel puțin 30 până la 60 de minute, deoarece au 
apărut reacții severe întârziate (vezi REACȚII ADVERSE: Intravasculare – General).

Deshidratarea pregătitoare este periculoasă și poate contribui la insuficiența renală acută la pacienții 
cu boală vasculară avansată, la pacienții diabetici și la pacienții nediabetici susceptibili (adesea vârstnici 
cu boală renală preexistentă), sugari și copii mici. Deshidratare la acești pacienți
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pare a fi intensificată de acţiunea diuretică osmotică a agenţilor urografici. Se crede că 
restricția de lichide peste noapte înainte de urografia excretorie, în general, nu oferă o 
vizualizare mai bună la pacienții normali.Pacienții trebuie să fie bine hidratați înainte și după 
administrarea oricărui mediu de contrast, inclusiv iohexol.
Insuficiența renală acută a fost raportată la pacienții diabetici cu nefropatie diabetică și la pacienții 
nediabetici susceptibili (adesea vârstnici cu boală renală preexistentă) în urma urografiei 
excretorii. Prin urmare, trebuie luată în considerare cu atenție riscurile potențiale înainte de a 
efectua această procedură radiografică la acești pacienți.
Imediat după intervenția chirurgicală, urografia excretorie trebuie utilizată cu prudență la primitorii 
de transplant renal.
Posibilitatea unei reacții, inclusiv reacții grave, care pun viața în pericol, fatale, anafilactoide sau 
cardiovasculare, trebuie întotdeauna luată în considerare (vezi REACȚII ADVERSE: Intravasculare – 
Generale). Este de maximă importanță ca un curs de acțiune să fie planificat cu atenție în prealabil 
pentru tratamentul imediat al reacțiilor grave și ca personal adecvat și adecvat să fie disponibil cu 
ușurință în cazul oricărei reacții.
Posibilitatea unei reacții idiosincratice la pacienții susceptibili trebuie întotdeauna luată în 
considerare (vezi REACȚII ADVERSE: Intravasculare – General). Populația susceptibilă include, dar nu 
se limitează la, pacienți cu antecedente de reacție la substanțele de contrast, pacienți cu o 
sensibilitate cunoscută la iod per se și pacienți cu o hipersensibilitate clinică cunoscută: astm 
bronșic, febra fânului și alergii alimentare. .
Apariția reacțiilor idiosincratice severe a determinat utilizarea mai multor metode de pretestare. Cu 
toate acestea, nu se poate baza pe pretestarea pentru a prezice reacții severe și poate fi în sine 
periculoasă pentru pacient. Se sugerează că un istoric medical complet, cu accent pe alergie și 
hipersensibilitate, înainte de injectarea oricărui mediu de contrast, poate fi mai precis decât pretestarea 
în prezicerea potențialelor reacții adverse.
Un istoric pozitiv de alergii sau hipersensibilitate nu contraindica în mod arbitrar utilizarea unui agent de 
contrast în cazul în care o procedură de diagnosticare este considerată esențială, dar trebuie luată precauție 
(vezi REACȚII ADVERSE: Intravascular - General). Premedicația cu antihistaminice sau corticosteroizi pentru a 
evita sau a minimiza posibilele reacții alergice la astfel de pacienți trebuie luată în considerare și administrată 
folosind seringi separate. Rapoartele recente indică faptul că un astfel de pretratament nu previne reacțiile 
grave care pun viața în pericol, dar le poate reduce atât incidența, cât și severitatea.

Chiar dacă osmolalitatea OMNIPAQUE este scăzută în comparație cu agenții ionici pe bază de diatrizoat 
sau iotalamat cu concentrație comparabilă de iod, potențiala creștere tranzitorie a încărcăturii 
osmotice circulatorii la pacienții cu insuficiență cardiacă congestivă necesită prudență în timpul 
injectării. Acești pacienți trebuie observați timp de câteva ore după procedură pentru a detecta 
tulburările hemodinamice întârziate.
Anestezia generală poate fi indicată în efectuarea unor proceduri la pacienți adulți selectați; 
totuși, la acești pacienți a fost raportată o incidență mai mare a reacțiilor adverse și poate fi 
atribuită incapacității pacientului de a identifica simptomele nefavorabile sau efectului 
hipotensiv al anesteziei, care poate reduce debitul cardiac și poate crește durata expunerii 
la agent de contrast.
Angiografia trebuie evitată ori de câte ori este posibil la pacienții cu homocistinurie, din cauza 
riscului de a induce tromboză și embolie.
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În procedurile angiografice, în timpul manipulărilor cateterului și injectării mediului de contrast trebuie 
să se țină cont de posibilitatea dislocarii plăcilor sau de deteriorare sau perforare a peretelui vasului. 
Testați injecțiile pentru a asigura plasarea corectă a cateterului.
Arteriografia coronariană selectivă trebuie efectuată numai la acei pacienți la care beneficiile 
așteptate depășesc riscul potențial. Riscurile inerente ale angiocardiografiei la pacienții cu emfizem 
pulmonar cronic trebuie cântărite în raport cu necesitatea efectuării acestei proceduri.

Când OMNIPAQUE urmează să fie injectat cu seringi din plastic de unică folosință, substanța de 
contrast trebuie trasă în seringă și utilizată imediat.
Dacă se folosește echipament care nu este de unică folosință, trebuie avută o grijă scrupuloasă pentru a preveni 
contaminarea reziduală cu urme de agenți de curățare.
Produsele parenterale trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și decolorare 
înainte de administrare. Dacă sunt prezente particule sau decolorări, nu utilizați.

Informații pentru Pacienți
Pacienții cărora li se administrează agenți de diagnostic injectabil radioopaci trebuie instruiți să: 1. 
Informați medicul dumneavoastră dacă sunteți gravidă (vezi FARMACOLOGIE CLINICĂ – 
Intravasculară).
2. Informați-vă medicul dacă sunteți diabetic sau dacă aveți mielom multiplu, 

feocromocitom, siclemie homozigotă sau afecțiune tiroidiană cunoscută (vezi 
AVERTIZĂRI).

3. Informați-vă medicul dacă sunteți alergic la medicamente, alimente sau dacă ați avut reacții la injecțiile 
anterioare cu coloranți utilizați pentru procedurile cu raze X (vezi PRECAUȚII – Generale).

4. Informați-vă medicul despre orice alte medicamente pe care le luați în prezent, inclusiv medicamentele fără prescripție 
medicală, înainte de a vi se administra acest medicament.

5. Sfătuiți pacienții să-și informeze medicul dacă apar erupții cutanate după ce au primit 
Omnipaque.

Interacțiunea medicament/test de laborator

Dacă se administrează izotopi care conțin iod pentru diagnosticul bolii tiroidiene, capacitatea de legare 
a iodului a țesutului tiroidian poate fi redusă până la 2 săptămâni după administrarea mediului de 
contrast. Testele funcției tiroidiene care nu depind de estimarea iodului, de exemplu, T3

absorbția de rășină sau testele directe ale tiroxinei nu sunt afectate.
Mulți agenți de contrast radioopaci sunt incompatibiliin vitrocu unele antihistaminice și multe alte 
medicamente; prin urmare, niciun alt produs farmaceutic nu trebuie amestecat cu substanțe de contrast.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale pentru a evalua potențialul carcinogen, 
mutageneza sau dacă OMNIPAQUE poate afecta fertilitatea la bărbați sau femei.

Sarcina categoria B
Au fost efectuate studii de reproducere la șobolani și iepuri cu până la 100 de ori doza recomandată la om. Nu 
s-a demonstrat nicio dovadă de afectare a fertilităţii sau de afectare a fătului din cauza OMNIPAQUE. Cu toate 
acestea, nu există studii la femeile însărcinate. Deoarece studiile de reproducere la animale nu sunt 
întotdeauna predictive pentru răspunsul uman, acest medicament trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă 
este absolut necesar.
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Mamele care alăptează

Nu se știe în ce măsură iohexolul este excretat în laptele uman. Cu toate acestea, multe substanțe de 
contrast injectabile sunt excretate nemodificate în laptele uman. Deși nu s-a stabilit că apar reacții 
adverse grave la sugarii care alăptează, trebuie avută precauție atunci când se administrează substanțe 
de contrast intravasculare femeilor care alăptează. Alăptarea cu biberonul poate fi înlocuită cu alăptarea 
timp de 24 de ore după administrarea OMNIPAQUE.

Utilizare pediatrică

Pacienții copii cu risc mai mare de a prezenta evenimente adverse în timpul administrării substanței de 
contrast pot include cei cu astm bronșic, sensibilitate la medicamente și/sau alergeni, insuficiență cardiacă 
congestivă, creatinine serice mai mare de 1,5 mg/dL sau cei cu vârsta mai mică de 12 luni.

REACȚII ADVERSE: Intravasculare – Generale
Reacțiile adverse după utilizarea OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 și OMNIPAQUE 
350 sunt de obicei de severitate uşoară până la moderată. Cu toate acestea, reacții grave, care pun 
viața în pericol și fatale, în mare parte de origine cardiovasculară, au fost asociate cu administrarea de 
substanțe de contrast care conțin iod, inclusiv OMNIPAQUE. Injectarea de substante de contrast este 
frecvent asociata cu senzatia de caldura si durere, mai ales in angiografia periferica; durerea și căldura 
sunt mai puțin frecvente și mai puțin severe cu OMNIPAQUE decât cu multe substanțe de contrast.

Sistemul cardiovascular:Aritmii, inclusiv PVC și PAC (2%), angină/durere toracică (1%) și 
hipotensiune arterială (0,7%). Altele, inclusiv insuficiență cardiacă, asistolie, bradicardie, tahicardie 
și reacție vasovagală au fost raportate cu o incidență individuală de 0,3% sau mai puțin. În studiile 
clinice controlate care au implicat 1485 de pacienți, a avut loc un deces. Nu a fost stabilită o relație 
cauză-efect între acest deces și iohexol.
Sistem nervos:Vertij (inclusiv amețeli și amețeli) (0,5%), durere (3%), anomalii de vedere (inclusiv 
vedere încețoșată și fotoame) (2%), dureri de cap (2%) și perversiune a gustului (1%). Au fost 
raportate altele, inclusiv anxietate, febră, disfuncții motorii și de vorbire, convulsii, parestezii, 
somnolență, îndoitură a gâtului, hemipareză, sincopă, frison, atac ischemic tranzitoriu, infarct 
cerebral și nistagmus, cu o incidență individuală de 0,3% sau mai puțin. Sistemul respirator:
Dispnee, rinită, tuse și laringită, cu o incidență individuală de 0,2% sau mai puțin.

Sistemul gastrointestinal:Greață (2%) și vărsături (0,7%). Au fost raportate altele, inclusiv diaree, 
dispepsie, crampe și gură uscată, cu o incidență individuală mai mică de 0,1%. Piele și anexe:
Urticarie (0,3%), purpură (0,1%), abces (0,1%) și prurit (0,1%). Reacțiile adverse individuale care au 
apărut într-o măsură semnificativ mai mare pentru o anumită procedură sunt enumerate sub 
această indicație.

Pediatrie
În studiile clinice controlate care au implicat 391 de pacienți pentru angiocardiografie pediatrică, 
urografie și imagistica tomografică computerizată a capului cu contrast, reacțiile adverse după utilizarea 
OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 și OMNIPAQUE 350 au fost în general mai puțin frecvente decât la 
adulți.
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Sistemul cardiovascular:Tahicardie ventriculară (0,5%), bloc cardiac 2:1 (0,5%), hipertensiune arterială 
(0,3%) și anemie (0,3%).
Sistem nervos:Durere (0,8%), febră (0,5%), anomalii ale gustului (0,5%) și convulsii (0,3%). 
Sistemul respirator:Congestie (0,3%) și apnee (0,3%).
Sistemul gastrointestinal:Greață (1%), hipoglicemie (0,3%) și vărsături (2%). Piele și 
anexe:Erupție cutanată (0,3%).

Reacții adverse generale la medii de contrast
Medicii trebuie să rămână atenți la apariția unor reacții adverse în plus față de cele 
discutate mai sus.
Următoarele reacții au fost raportate după administrarea altor substanțe de contrast iodate 
intravasculare și, rar, cu iohexol.Reacții datorate tehnicii:hematoame și echimoze.Reacții 
hemodinamice:crampe venoase și tromboflebită în urma injectării intravenoase.Reacții 
cardiovasculare:cazuri rare de aritmii cardiace, tahicardie reflexă, dureri toracice, cianoză, 
hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, vasodilatație periferică, șoc și stop cardiac. Reacții 
endocrine:Testele funcției tiroidiene care indică hipotiroidism sau supresie tranzitorie a tiroidei au 
fost raportate mai puțin frecvent după administrarea de substanțe de contrast iodate la pacienți 
adulți și copii, inclusiv sugari. Unii pacienți au fost tratați pentru hipotiroidism. Tulburări ale pielii și 
țesutului subcutanat:Reacțiile variază de la ușoare (erupții cutanate, eritem, prurit, urticarie, 
decolorare a pielii) la severe: sindrom Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică (SJS/NET), 
pustuloză exantematoasă acută generalizată (AGEP) și reacție medicamentoasă cu eozinofilie și 
simptome sistemice (DRESS). ).Reacții renale:ocazional, proteinurie tranzitorie, iar mai rar, oligurie 
sau anurie.Reactii alergice:crize de astm, simptome nazale și conjunctivale, reacții dermice precum 
urticarie cu sau fără prurit, precum și erupții cutanate pleomorfe, strănut și lacrimare și, rar, reacții 
anafilactice. Au avut loc decese rare, din cauza acestei cauze sau a unor cauze necunoscute.Semne 
și simptome legate de sistemul respirator:edem pulmonar sau laringian, bronhospasm, dispnee;
sau la sistemul nervos: neliniște, tremor, convulsii.Alte reactii:înroșire, durere, căldură, gust 
metalic, greață, vărsături, anxietate, cefalee, confuzie, paloare, slăbiciune, transpirație, zone 
localizate de edem, în special crampe faciale, neutropenie și amețeli. Rareori, pot apărea rigori 
imediate sau întârziate, uneori însoțite de hiperpirexie. Rareori, „iodismul” (umflarea glandelor 
salivare) din compuși organici iodați apare la două zile după expunere și dispare în a șasea zi.

În general, reacţiile despre care se ştie că apar la administrarea parenterală a agenţilor de contrast iodat 
sunt posibile cu orice agent neionic. Aproximativ 95 la sută dintre reacțiile adverse care însoțesc 
utilizarea agenților de contrast solubili în apă administrați intravascular sunt de grad ușor până la 
moderat. Cu toate acestea, au apărut reacții anafilactoide severe, care pun viața în pericol, în mare parte 
de origine cardiovasculară. Incidența raportată a deceselor variază de la 6,6 la 1 milion (0,00066 la sută) 
la 1 la 10.000 (0,01 la sută). Majoritatea deceselor apar în timpul injectării sau 5 până la 10 minute mai 
târziu; principala caracteristică fiind stopul cardiac cu boala cardiovasculară ca principal factor agravant. 
Rapoarte izolate de colaps hipotensiv și șoc sunt găsite în literatură. Incidența șocului este estimată la 1 
din 20.000 (0,005 la sută) pacienți.
Reacțiile adverse la substanțele de contrast injectabile se împart în două categorii: reacții chimiotoxice și 
reacții idiosincratice.
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Reacțiile chimiotoxice rezultă din proprietățile fizico-chimice ale mediului de contrast, doza și viteza de 
injectare. Toate tulburările hemodinamice și leziunile organelor sau vaselor perfuzate de substanța de 
contrast sunt incluse în această categorie.
Reacțiile idiosincratice includ toate celelalte reacții. Apar mai frecvent la pacienții cu vârsta cuprinsă 
între 20 și 40 de ani. Reacțiile idiosincratice pot depinde sau nu de cantitatea de doză injectată, 
viteza de injectare și procedura radiografică. Reacțiile idiosincratice sunt împărțite în minore, 
intermediare și severe. Reacțiile minore sunt autolimitate și de scurtă durată; reacțiile severe pun 
viața în pericol și tratamentul este urgent și obligatoriu.
Incidența raportată a reacțiilor adverse la substanțele de contrast la pacienții cu antecedente de alergie este 
de două ori mai mare decât a populației generale. Pacienții cu antecedente de reacții anterioare la un mediu 
de contrast sunt de trei ori mai sensibili decât alți pacienți. Cu toate acestea, sensibilitatea la substanțele de 
contrast nu pare să crească odată cu examinările repetate.
Majoritatea reacțiilor adverse la substanțele de contrast injectabile apar în decurs de 1 până la 3 minute după 
începerea injectării, dar pot apărea reacții întârziate.
Indiferent de agentul de contrast utilizat, incidența globală estimată a reacțiilor adverse grave este 
mai mare în cazul angiocardiografiei decât în   cazul altor proceduri. În timpul angiocardiografiei și 
ventriculografiei stângi pot apărea decompensare cardiacă, aritmii grave, angină pectorală sau 
ischemie sau infarct miocardic. Anomaliile electrocardiografice și hemodinamice apar mai puțin 
frecvent cu OMNIPAQUE decât cu diatrizoat meglumină și diatrizoat de sodiu injectat.

Supradozaj
Poate apărea supradozaj. Efectele adverse ale supradozajului pun viața în pericol și afectează în 
principal sistemele pulmonar și cardiovascular. Simptomele includ: cianoză, bradicardie, acidoză, 
hemoragie pulmonară, convulsii, comă și stop cardiac. Tratamentul supradozajului este îndreptat 
către sprijinirea tuturor funcțiilor vitale și instituirea promptă a terapiei simptomatice.

LD intravenos50valorile lui OMNIPAQUE (în grame de iod per kilogram de greutate corporală) sunt 
24,2 la șoareci și 15,0 la șobolani.

DOZE ŞI ADMINISTRARE — Generalităţi
Ca și în cazul tuturor substanțelor de contrast radioopace, trebuie utilizată cea mai mică doză de OMNIPAQUE 
necesară pentru a obține o vizualizare adecvată. O doză mai mică poate reduce posibilitatea unei reacții 
adverse. Majoritatea procedurilor nu necesită utilizarea nici a volumului maxim, nici a celei mai mari 
concentrații de OMNIPAQUE. Combinația de volum și concentrație de OMNIPAQUE care trebuie utilizată 
trebuie să fie atent individualizată luând în considerare factori precum vârsta, greutatea corporală, 
dimensiunea vasului și rata fluxului sanguin în interiorul vasului. Alți factori, cum ar fi patologia anticipată, 
gradul și amploarea opacificării necesare, structura(ele) sau zona care urmează să fie examinată, procesele 
bolii care afectează pacientul și echipamentul și tehnica care urmează să fie utilizate.

Tehnica sterilă trebuie utilizată în toate injecțiile vasculare care implică substanțe de contrast. Retragerea 
agenților de contrast din recipientele lor trebuie efectuată în condiții aseptice, cu echipament steril. Tehnicile 
sterile trebuie utilizate cu orice procedură invazivă. Dacă se folosește echipament care nu este de unică 
folosință, trebuie avută o grijă scrupuloasă pentru a preveni contaminarea reziduală cu urme de agenți de 
curățare.
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Poate fi de dorit ca soluțiile de agenți de diagnostic radioopaci să fie utilizate la temperatura corpului atunci când 
sunt injectate.
Produsele parenterale trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și decolorare înainte de 
administrare ori de câte ori soluția și recipientul permit. Soluțiile de OMNIPAQUE trebuie utilizate 
numai dacă sunt limpezi și în intervalul normal incolor până la galben pal. Dacă sunt prezente particule 
sau decolorări, nu utilizați.

INDICAȚII INDIVIDUALE ȘI UTILIZARE
ANGIOCARDIOGRAFIE
Farmacologie — Modificări hemodinamice
OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL este indicat la adulți pentru 
angiocardiografie (ventriculografie, injecții de rădăcină aortică și arteriografie 
coronariană selectivă).
OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL este indicat la copii pentru 
angiocardiografie (ventriculografie, arteriografie pulmonară și venografie și studii ale 
arterelor colaterale).
OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL este indicat la copii pentru 
angiocardiografie (ventriculografie).
După atât injecția ventriculară, cât și cea coronariană, scăderile presiunii sistolice au fost mai puțin 
pronunțate și au revenit la valorile inițiale mai devreme cu OMNIPAQUE 350 decât cu diatrizoat 
meglumină și diatrizoat de sodiu injectat.
OMNIPAQUE 350 a produs mai puțină prelungire a intervalului QT decât cea observată cu 
diatrizoat meglumină și diatrizoat de sodiu injectabil.
La copii, după injectarea tuturor locurilor, dar în special după injecțiile ventriculare și în artera 
pulmonară, scăderile presiunii intravasculare sistolice și diastolice au fost semnificativ mai 
puțin pronunțate cu OMNIPAQUE 350 decât cu diatrizoat de meglumină și diatrizoat de sodiu.

La copii, OMNIPAQUE 350 a produs o scurtare semnificativ mai mică a intervalului RR decât cea 
observată cu diatrizoat meglumină și diatrizoat de sodiu injectabil.
Dacă injecțiile repetate sunt făcute în succesiune rapidă, toate aceste modificări sunt 
probabil mai pronunțate. (Vezi DOZARE ȘI ADMINISTRARE.)

Precauții
În timpul administrării de doze mari de OMNIPAQUE 350, este de dorit monitorizarea continuă a 
semnelor vitale. Se recomandă prudență în administrarea unor volume mari la pacienții cu insuficiență 
cardiacă incipientă din cauza posibilității de agravare a stării preexistente. Hipotensiunea arterială 
trebuie corectată prompt, deoarece poate induce aritmii grave.
O atenție deosebită în ceea ce privește doza trebuie acordată la pacienții cu insuficiență ventriculară 
dreaptă, hipertensiune pulmonară sau paturi vasculare pulmonare stenotice din cauza modificărilor 
hemodinamice care pot apărea după injectarea în tractul de ieșire al inimii drepte. (Consultați 
PRECAUȚII – Generale.)
Pacienții copii cu risc mai mare de a prezenta evenimente adverse în timpul administrării substanței de 
contrast pot include cei cu astm bronșic, sensibilitate la medicamente și/sau alergeni, insuficiență cardiacă 
congestivă, creatinine serice mai mare de 1,5 mg/dL sau cei cu vârsta mai mică de 12 luni.

Reactii adverse
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Reacțiile sistemului cardiovascular în angiocardiografie au inclus angină (8%), hipotensiune 
arterială (2,5%), bradicardie (1,0%) și tahicardie (1,0%). (Consultați REACȚII ADVERSE: 
Intravasculare—General.)

Dozaj si administrare
Doza sau volumul individual este determinat de mărimea structurii care trebuie vizualizată, de 
gradul anticipat de hemodiluție și de competența valvulară. Greutatea este o considerație minoră la 
adulți, dar trebuie luată în considerare la sugari și copii mici. Volumul fiecărei injecții individuale 
este un aspect mai important decât doza totală utilizată. Când se administrează volume individuale 
mari, ca în ventriculografie și aortografie, s-a sugerat să se permită să treacă câteva minute între 
fiecare injecție pentru a permite reducerea posibilelor tulburări hemodinamice. Volumul de injecție 
unică recomandat de OMNIPAQUE 350 pentru procedurile angiocardiografice la adulți și volumele 
de injecție unică recomandate de OMNIPAQUE 350 și OMNIPAQUE 300 pentru procedurile 
angiografice la copii sunt după cum urmează:

Ventriculografie
Adulti:Volumul obișnuit pentru adulți pentru o singură injecție este de 40 ml, cu un interval de la 30 ml la 60 ml. 
Acest lucru poate fi repetat dacă este necesar. Atunci când este combinat cu arteriografia coronariană selectivă, 
volumul total administrat nu trebuie să depășească 250 ml (87,5 gI).
Pediatrie:Doza obișnuită de injecție unică de OMNIPAQUE 350 este de 1,25 ml/kg greutate corporală, cu un 
interval de 1,0 ml/kg până la 1,5 ml/kg. Pentru OMNIPAQUE 300, doza obișnuită de injecție unică este de 1,75 
ml/kg cu un interval de 1,5 ml/kg până la 2,0 ml/kg. Când se administrează mai multe injecții, doza totală 
administrată nu trebuie să depășească 5 ml/kg până la un volum total de 250 ml de OMNIPAQUE 350 sau până 
la un volum total de 291 ml de OMNIPAQUE 300.

Arteriografia coronariană selectivă
Volumul obișnuit pentru adulți pentru arteriografia coronariană dreaptă sau stângă este de 5 ml (interval de 3 ml până la 14 ml) 

per injecție.

Studiul rădăcinii și arcului aortic atunci când este utilizat singur

Volumul obișnuit pentru adulți este de 50 ml, cu un interval de la 20 ml la 75 ml.

Angiografie pulmonară
Pediatrie:Doza obișnuită pentru injecție este de 1,0 ml/kg de OMNIPAQUE 350.

Proceduri angiocardiografice combinate 
Proceduri multiple
Adulti:Vizualizarea mai multor sisteme vasculare și organe țintă este posibilă în timpul unei 
singure examinări radiografice a pacientului.
Dozele mari de OMNIPAQUE 350 au fost bine tolerate în procedurile angiografice care necesită 
injecții multiple.
Volumul total maxim pentru proceduri multiple nu trebuie să depășească 250 ml de 350 mgI/ml (87,5 
gI).
Pediatrie:Vizualizarea mai multor sisteme vasculare și organe țintă este posibilă în timpul unei 
singure examinări radiografice a pacientului.
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Doza totală maximă pentru procedurile de injectare multiplă nu trebuie să depășească 5,0 ml/kg până 
la un volum total de 250 ml de OMNIPAQUE 350 sau 6,0 ml/kg până la un volum total de 291 ml de 
OMNIPAQUE 300.

AORTOGRAFIE ȘI ARTERIOGRAFIE VISCERALĂ SELECTIVĂ OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 
300 mgI/mL și OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL sunt indicate la adulți pentru 
utilizare în aortografie și arteriografie viscerală selectivă, inclusiv studii ale arcului aortic, aortei 
ascendente și aortei abdominale și ramurilor sale ( arterele celiace, mezenterice, renale, hepatice și 
splenice).
OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL este indicat la copii pentru utilizare în 
aortografie, inclusiv studii ale rădăcinii aortice, arcului aortic, aortei ascendente și descendente.

Precauții
În condiții de încetinire a circulației aortice, există o probabilitate crescută ca aortografia să provoace 
spasm muscular. Complicații neurologice grave ocazionale, inclusiv paraplegie, au fost, de asemenea, 
raportate la pacienții cu obstrucție aortoiliacă, obstrucție a arterei femurale, compresie abdominală, 
hipotensiune arterială, hipertensiune arterială, rahianestezie și injectare de vasopresoare pentru 
creșterea contrastului. La aceşti pacienţi, concentraţia, volumul şi numărul de injecţii repetate ale 
mediului trebuie menţinute la minimum, cu intervale adecvate între injecţii. Poziția pacientului și vârful 
cateterului trebuie monitorizate cu atenție.
Introducerea unei doze mari aortice în artera renală poate provoca, chiar și în absența simptomelor, 
albuminurie, hematurie și o creștere a creatininei și a azotului ureic. Urmează de obicei revenirea rapidă 
și completă a funcției. (Consultați PRECAUȚII – Generale.)

Reactii adverse
Vezi REACȚII ADVERSE: Intravasculare—General și REACȚII ADVERSE—
ANGIOCARDIOGRAFIE.

Dozaj si administrare
Adulti:Volumul obișnuit pentru adulți ca o singură injecție este de 50 ml până la 80 ml pentru aortă, 30 ml până 
la 60 ml pentru ramurile majore, inclusiv arterele celiace și mezenterice și 5 ml până la 15 ml pentru arterele 
renale. Pot fi efectuate injecții repetate, dacă este indicat, dar volumul total nu trebuie să depășească 291 ml 
de OMNIPAQUE 300 sau 250 ml de OMNIPAQUE 350 (87,5 gI).
Pediatrie:Doza obișnuită pentru injecție este de 1,0 ml/kg de OMNIPAQUE 350 și nu trebuie să 
depășească 5,0 ml/kg până la un volum total de 250 ml de OMNIPAQUE 350.

ARTERIOGRAFIA CEREBRALĂ
OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL este indicat la adulți pentru utilizare în 
arteriografia cerebrală.
Gradul de durere și înroșire ca rezultat al utilizării OMNIPAQUE 300 în arteriografia cerebrală 
este mai mic decât cel observat cu injecții comparabile cu multe substanțe de contrast.
În arteriografia cerebrală, pacienții trebuie pregătiți corespunzător, în conformitate cu stările de boală 
existente sau suspectate.

Precauții
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Arteriografia cerebrală trebuie efectuată cu grijă extremă, cu precauție deosebită la pacienții 
vârstnici, la pacienții în stare clinică proastă, arterioscleroză avansată, hipertensiune arterială severă, 
embolie cerebrală recentă sau tromboză și decompensare cardiacă.
Deoarece substanța de contrast este administrată prin injectare rapidă, pacientul trebuie monitorizat pentru 
posibile reacții nefavorabile. (Consultați PRECAUȚII – Generale.)

Reactii adverse
Arteriografia cerebrală cu substanțe de contrast solubile în apă a fost asociată cu complicații 
neurologice temporare, inclusiv convulsii, somnolență, pareze tranzitorii și tulburări ușoare ale 
vederii, cum ar fi fotoame de 1 secundă sau mai puțin.
Reacțiile sistemului nervos central în arteriografia cerebrală au inclus fotoame (15%), cefalee 
(5,5%) și durere (4,5%). (Consultați REACȚII ADVERSE: Intravasculare—General.)

Dozaj si administrare
OMNIPAQUE 300 este recomandat pentru arteriografia cerebrală la următoarele volume: artera carotidă 
comună (6 ml până la 12 ml), artera carotidă internă (8 ml până la 10 ml), artera carotidă externă (6 ml până la 
9 ml) și artera vertebrală (6 ml). ml până la 10 ml).

TOMOGRAFIE COMPUTERIZĂ CU CONTRAST
OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/mL, OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL și 
OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL sunt indicate la adulți pentru utilizare în imagistica 
tomografică computerizată cu contrast intravenos a capului și corpului prin tehnica de injectare sau 
perfuzie rapidă.
OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/mL și OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL 
sunt indicate la copii pentru utilizare în imagistica capului computerizat cu contrast intravenos 
îmbunătățit prin injectare rapidă în bolus.

SCANARE CT A CAPULUI
OMNIPAQUE poate fi utilizat pentru a redefini precizia diagnosticului în zone ale creierului care 
altfel nu ar fi fost vizualizate satisfăcător.

Tumori
OMNIPAQUE poate fi util pentru a investiga prezența și extinderea anumitor afecțiuni maligne, cum 
ar fi: glioame incluzând glioame maligne, glioblastoame, astrocitoame, oligodendroglioame și 
ganglioame, ependimoame, meduloblastoame, meningioame, neuroame, pinealoame, adenoame 
hipofizare, carniofarioname și metastatice. Utilitatea intensificării contrastului pentru investigarea 
spațiului retrobulbar și în cazurile de gliom de grad scăzut sau infiltrativ nu a fost demonstrată. În 
leziunile calcificate, există o probabilitate mai mică de amplificare. După terapie, tumorile pot 
prezenta o scădere sau nicio îmbunătățire. Opacificarea vermisului inferior în urma administrării 
mediului de contrast a dus la un diagnostic falspozitiv într-un număr de studii altfel normale.

Condiții neoplazice
OMNIPAQUE poate fi benefic în îmbunătățirea imaginii leziunilor neoplazice. Infarctele cerebrale cu debut 
recent pot fi vizualizate mai bine cu îmbunătățirea contrastului, în timp ce unele infarcte sunt ascunse dacă 
se utilizează un mediu de contrast. Rezultă utilizarea mijloacelor de contrast iodate
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în îmbunătățirea în aproximativ 60 la sută din infarctele cerebrale studiate de la una până la patru săptămâni de la 
debutul simptomelor.
Locurile de infecție activă pot fi, de asemenea, îmbunătățite după administrarea mediului de contrast. 
Malformațiile arteriovenoase și anevrismele vor prezenta o creștere a contrastului. Pentru aceste leziuni 
vasculare intensificarea este probabil dependentă de conținutul de iod al bazinului de sânge circulant. 
Hematoamele și sângerările intraparenchimatoase demonstrează rareori îmbunătățirea contrastului. Cu toate 
acestea, în cazurile de cheag intraparenchimatos, pentru care nu există o explicație clinică evidentă, 
administrarea de substanțe de contrast poate fi utilă pentru a exclude posibilitatea unei malformații 
arteriovenoase asociate.

SCANARE CT A CORPULUI
OMNIPAQUE poate fi util pentru îmbunătățirea imaginilor tomografice computerizate pentru 
detectarea și evaluarea leziunilor din ficat, pancreas, rinichi, aortă, mediastin, pelvis, cavitate 
abdominală și spațiu retroperitoneal.
Îmbunătățirea tomografiei computerizate cu OMNIPAQUE poate fi benefică în stabilirea diagnosticului 
anumitor leziuni în aceste locuri cu o mai mare siguranță decât este posibilă numai cu CT. În alte cazuri, 
agentul de contrast poate permite vizualizarea leziunilor neobservate numai cu CT (adică, extensia tumorii) 
sau poate ajuta la definirea leziunilor suspecte observate cu CT neamplificat (adică, chistul pancreatic).

Pentru informații cu privire la utilizarea OMNIPAQUE diluat oral plus intravenos în CT a 
abdomenului, a se vedea INDICAȚII INDIVIDUALE ȘI UTILIZARE - Utilizare orală.

Precauții
Consultați PRECAUȚII—General.

Reactii adverse
Imediat după injectarea intravasculară de mediu de contrast, o senzație tranzitorie de căldură ușoară 
nu este neobișnuită. Căldura este mai puțin frecventă cu OMNIPAQUE decât cu mediile ionice. (Vezi 
REACȚII ADVERSE: Intravasculare—General.)

Dozaj si administrare
Concentrația și volumul necesar vor depinde de echipamentul și tehnica de imagistică utilizată.

OMNIPAQUE (iohexol) Injecție
Doza recomandată pentru utilizare la adulți pentru tomografia computerizată cu contrast este 
următoarea:

Imagistica capului

prin injectare:
70 ml până la 150 ml (21 gI până la 45 gI) de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml) 
80 ml (28 gI) de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml)

Imagistica capului 120 ml până la 250 ml (29 gI până la 60 gI) de OMNIPAQUE 240 (240 mgI/ml) prin 
perfuzie:

Imagistica corporală

prin injectare:
50 ml până la 200 ml (15 gI până la 60 gI) de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml) 60 
ml până la 100 ml (21 gI până la 35 gI) de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml)
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Doza recomandată pentru utilizare la copii pentru imagistica capului tomografic computerizat cu 
contrast este de 1,0 ml/kg până la 2,0 ml/kg pentru OMNIPAQUE 240 sau OMNIPAQUE 300. Nu ar trebui 
să fie necesară depășirea unei doze maxime de 28 gI cu OMNIPAQUE 240 sau 35 gI. cu OMNIPAQUE 
300.
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ANGIOGRAFIE DE SCADERE DIGITALĂ 
Administrare intravenoasă
OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL este indicat la adulți pentru utilizare în 
angiografia intravenoasă cu scădere digitală (IVDSA) a vaselor capului, gâtului și vaselor 
abdominale, renale și periferice.
Arteriogramele de calitate diagnostică pot fi obținute în urma administrării intravenoase de medii 
de contrast utilizând scăderea digitală și tehnici de îmbunătățire a imaginilor computerizate. Calea 
de administrare intravenoasă folosind aceste tehnici are avantajul de a fi mai puțin invazivă decât 
plasarea corespunzătoare a cateterului selectiv de mediu. Doza se administrează într-o venă 
periferică, vena cavă superioară sau atriul drept, de obicei prin injecție mecanică, deși uneori prin 
injecție manuală rapidă. Tehnica a fost folosită pentru a vizualiza ventriculii, aorta și majoritatea 
ramurilor sale mai mari, inclusiv carotidele, cerebralele, vertebrele, renale, celiace, mezenterice și 
vasele periferice majore ale membrelor. Vizualizarea radiografică a acestor structuri este posibilă 
până când apare o hemodiluție semnificativă.
OMNIPAQUE 350 poate fi injectat intravenos ca bolus rapid pentru a oferi vizualizare arterială folosind 
radiografia digitală cu scădere. Medicamentele preprocedurale nu sunt considerate necesare. 
OMNIPAQUE 350 a furnizat radiografii arteriale diagnostice la aproximativ 95% dintre pacienți. În unele 
cazuri, vizualizarea arterială slabă a fost atribuită mișcării pacientului. OMNIPAQUE 350 este foarte bine 
tolerat în sistemul vascular. Disconfortul pacientului (senzație generală de căldură și/sau durere) după 
injectare este mai mic decât în   cazul diferitelor alte medii de contrast.

Precauții
Deoarece substanța de contrast este de obicei administrată mecanic sub presiune mare, poate 
apărea ruperea venelor periferice mai mici. S-a sugerat că acest lucru poate fi evitat prin utilizarea 
unui cateter intravenos filetat proximal dincolo de afluenții mai mari sau, în cazul venei 
antecubitale, în vena cavă superioară. Uneori se folosește vena femurală. (Consultați PRECAUȚII – 
Generale.)

Reactii adverse
Reacțiile sistemului cardiovascular în arteriografia digitală au inclus PVC-uri tranzitorii (16%) și 
PAC (6,5%). (Consultați REACȚII ADVERSE: Intravasculare—General.)

Dozaj si administrare
Volumul obișnuit de injectare de OMNIPAQUE 350 pentru tehnica digitală intravenoasă este de 30 mL până la 50 mL 
dintr-o soluție de 350 mgI/mL. Acesta este administrat sub formă de bolus la 7,5 până la 30 ml/secundă folosind un 
injector sub presiune. Volumul și viteza de injectare vor depinde în primul rând de tipul de echipament și tehnica 
utilizată.
În mod frecvent, pot fi necesare trei sau mai multe injecții, până la un volum total care nu depășește 250 ml 
(87,5 gI).

Administrare intra-arterială
OMNIPAQUE 140 la o concentrație de 140 mgI/mL este indicat pentru utilizare în angiografia digitală cu 
scădere intra-arterială a capului, gâtului, vaselor abdominale, renale și periferice. Calea de administrare 
intra-arterială are avantajele de a permite o doză totală mai mică de agent de contrast, deoarece există 
mai puțină hemodiluție decât în   cazul căii de administrare intravenoasă. Pacienții cu debit cardiac 
scăzut ar fi de așteptat să aibă o creștere a contrastului mai bună după intra-arterial
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administrare comparativ cu administrarea intravenoasă. Poate fi necesară o concentrație mai mare de 
agent de contrast pentru a facilita plasarea cateterului sub control fluoroscopic.

Precauții
Injecțiile intra-arteriale de înaltă presiune pot provoca ruperea arterelor periferice mai mici. (Consultați 
PRECAUȚII – Generale.)

Reactii adverse
Reacțiile sistemului nervos central în angiografia digitală intra-arterială includ atacuri de ischemie 
tranzitorie (1,6%) și infarcte cerebrale (1,6%). Acestea au apărut la pacienții cu risc înalt care au 
efectuat un examen cerebral și relația cu substanța de contrast a fost incertă. (Vezi REACȚII 
ADVERSE — Generalități.) Cefaleea a apărut la 6,3% dintre pacienți, toți fiind supuși examinărilor 
cerebrale.

Dozaj si administrare
Injecția mecanică sau manuală poate fi utilizată pentru a administra una sau mai multe injecții intra-
arteriale în bolus de OMNIPAQUE 140. Volumul și viteza de injectare vor depinde de tipul de echipament, 
tehnica utilizată și zona vasculară care trebuie vizualizată. Următoarele volume și viteze de injectare au 
fost utilizate cu OMNIPAQUE 140.

Volum/Injecție
(ml)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Viteza de injectare
(mL/sec)

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

Arterele
Aortă
carotidă
Femural
Vertebral
Renal
Alte ramuri ale aortei 
(include subclavia, axilara, 
nenominata si iliaca)

ANGIOGRAFIE PERIFERICA
OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL sau OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL 
este indicat la adulți pentru utilizare în arteriografia periferică. OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 
mgI/mL sau OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL este indicat la adulți pentru utilizare în 
venografia periferică.
Înainte de utilizare pot fi utilizate medicamente sedative. Anestezia nu este considerată necesară. 
Disconfortul pacientului în timpul și imediat după injectare este substanțial mai mic decât cel după 
injectarea diferitelor alte medii de contrast. Disconfortul moderat până la sever este foarte neobișnuit.

Precauții
Pulsația ar trebui să fie prezentă în artera care urmează să fie injectată. În tromboangeita obliterantă sau 
infecția ascendentă asociată cu ischemie severă, angiografia trebuie efectuată cu precauție extremă, 
dacă este cazul. (Consultați PRECAUȚII – Generale.)
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Reactii adverse
O senzație tranzitorie de căldură ușoară este obișnuită, imediat după injectare. Acest lucru nu 
a interferat cu procedura.
În flebografie incidența durerii de picioare a fost de 21%. Aceasta a fost de obicei uşoară şi a durat puţin 
timp după injectare. (Consultați REACȚII ADVERSE: Intravasculare—General.)

Dozaj si administrare
Volumul necesar va depinde de dimensiunea, debitul și starea de boală a vasului injectat și de 
dimensiunea și starea pacientului, precum și de tehnica imagistică utilizată.
Doza recomandată pentru utilizare în angiografia periferică este următoarea:

Scurgeri aortofemurale: 20 ml până la 70 ml de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml) 30 
ml până la 90 ml de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml)

Arteriograme selective: 
(femurală/iliace)

10 ml până la 30 ml de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml) 10 
ml până la 60 ml de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml)

Venografie (pe picior): 20 ml până la 150 ml de OMNIPAQUE 240 (240 mgI/ml) 40 
ml până la 100 ml de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml)

UROGRAFIE EXCRETORIA
OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL sau OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/ml 
este indicat pentru utilizare la adulți în urografia excretorie pentru a oferi contrast diagnostic al tractului 
urinar.
OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL este indicat la copii pentru urografia excretorie. 
(Consultați Secțiunea III pentru informații despre cistouretrografia micțională.)
Pentru farmacocinetica excreției la adulți, vezi FARMACOLOGIE CLINICĂ – 
Intravasculară.

Precauții
Deshidratarea pregătitoare nu este recomandată la vârstnici, sugari, copii mici, diabetici sau 
azotemici sau la pacienții cu suspiciune de mielomatoză.
Pacienții copii cu risc mai mare de a prezenta evenimente adverse în timpul administrării substanței de 
contrast pot include cei cu astm bronșic, sensibilitate la medicamente și/sau alergeni, insuficiență cardiacă 
congestivă, creatinine serice mai mare de 1,5 mg/dL sau cei cu vârsta mai mică de 12 luni.

Deoarece există o posibilitate de suprimare temporară a formării urinei, se recomandă să treacă un 
interval adecvat înainte de a se repeta urografia excretorie, în special la pacienții cu reducere unilaterală 
sau bilaterală a funcției renale. (Consultați PRECAUȚII – Generale.)

Reactii adverse
Vezi REACȚII ADVERSE: Intravasculare—General.

Dozaj si administrare
Adulti:OMNIPAQUE 300 și OMNIPAQUE 350 la doze de la 200 mgl/kg corp până la 350 
mgl/kg corp au produs opacificare diagnostică a sistemului excretor la pacienții cu 
funcție renală normală.
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Pediatrie
Urografia excretorie
OMNIPAQUE 300 la doze de 0,5 ml/kg până la 3,0 ml/kg greutate corporală a produs opacificarea 
diagnostică a tractului excretor. Doza uzuală pentru copii este de 1,0 ml/kg până la 1,5 ml/kg. Doza 
pentru sugari și copii trebuie administrată proporțional cu vârsta și greutatea corporală. Doza totală 
administrată nu trebuie să depășească 3 ml/kg.

SECȚIUNEA III
FARMACOLOGIE CLINICĂ—Utilizarea orală/cavității corporale
Pentru majoritatea cavităților corpului, iohexolul injectat este absorbit în țesutul înconjurător și 
eliminat de rinichi și intestin, așa cum a fost descris anterior în SECȚIUNEA II, FARMACOLOGIE 
CLINICĂ - Intravascular. Examinările uterului (histerosalpingografie) și vezicii urinare 
(cistouretrografie de golire) implică drenarea aproape imediată a substanței de contrast din 
cavitate la încheierea procedurii radiografice.
Iohexolul administrat oral este foarte slab absorbit din tractul gastrointestinal normal. Doar 0,1 până la 
0,5% din doza orală a fost excretată de rinichi. Această cantitate poate crește în prezența perforației 
intestinale sau a obstrucției intestinale. Iohexolul este bine tolerat și ușor absorbit dacă are loc o 
scurgere în cavitatea peritoneală.
Vizualizarea spațiilor articulare, a uterului, a trompelor uterine, a herniilor peritoneale, a căilor pancreatice 
și biliare și a vezicii urinare poate fi realizată prin injectarea directă a substanței de contrast în regiunea 
care urmează a fi studiată. Utilizarea concentrațiilor adecvate de iod asigură densitatea diagnosticului. 
OMNIPAQUE administrat oral produce o bună vizualizare a tractului gastrointestinal. OMNIPAQUE este util 
în special atunci când sulfatul de bariu este contraindicat, ca la pacienții cu suspiciune de perforare a 
intestinului sau cei în care aspirația de mediu de contrast este posibilă.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE,
GENERALE—Utilizarea orală/cavității corporale

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 și OMNIPAQUE 350 au osmolități de aproximativ 1,8 până la 
3,0 ori mai mari decât cele ale plasmei (285 mOsm/kg apă) și sunt hipertonice în condiții de 
utilizare.
Adulti:OMNIPAQUE 350 este indicat la adulți pentru artrografie și examinarea orală a 
tractului gastrointestinal.
OMNIPAQUE 300 este indicat la adulți pentru artrografie și histerosalpingografie. OMNIPAQUE 
240 este indicat la adulți pentru artrografie, pancreatografia retrogradă endoscopică și 
colangiopancreatografie, herniografie și histerosalpingografie. OMNIPAQUE diluat la 
concentrații de la 6 mgI/ml până la 9 mgI/ml administrat oral în asociere cu OMNIPAQUE 300 
la o concentrație de 300 mgI/ml administrat intravenos este indicat la adulți pentru tomografia 
computerizată cu contrast a abdomenului. Copii:OMNIPAQUE 300 este indicat la copii pentru 
examinarea tractului gastrointestinal.

OMNIPAQUE 240 este indicat la copii pentru examinarea tractului gastrointestinal. OMNIPAQUE 
180 este indicat la copii pentru examinarea tractului gastrointestinal. OMNIPAQUE diluat la 
concentrații de la 50 mgI/ml până la 100 mgI/ml este indicat la copii pentru cistouretrografia 
micțională.
OMNIPAQUE diluat la concentrații de la 9 mgI/mL până la 21 mgI/mL administrat pe cale orală în 
asociere cu OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/ml sau OMNIPAQUE 300 la
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o concentrație de 300 mgl/mL administrată intravenos este indicată la copii pentru utilizare în 
tomografia computerizată cu contrast a abdomenului.

CONTRAINDICAȚII
OMNIPAQUE nu trebuie administrat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la iohexol.

AVERTIZĂRI — Generale
Vezi SECȚIUNEA II, AVERTISMENTĂRI — Generalități.

PRECAUȚII — Generale
Vezi SECȚIUNEA II, PRECAUȚII — Generalități.

Mediile de contrast hipertonice administrate oral atrag lichid în intestine care, dacă sunt suficient de severe, ar putea 
duce la hipovolemie. De asemenea, la sugari și copiii mici, apariția diareei poate duce la hipovolemie. Pierderea de 
lichid plasmatic poate fi suficientă pentru a provoca o stare asemănătoare șocului care, dacă nu este tratată, ar putea 
fi periculoasă. Acest lucru este relevant în special pentru vârstnici, pacienții cahectici de orice vârstă, precum și 
pentru sugari și copii mici.

REACȚII ADVERSE: orală/corp
Utilizarea cavității—General

Cavități corporale

În studiile clinice controlate care au implicat 285 de pacienți adulți pentru diferite examinări ale cavității 
corporale folosind OMNIPAQUE 240, 300 și 350, au fost raportate următoarele reacții adverse. Sistemul 
cardiovascular
Incidență > 1%: Niciuna Incidență ≤ 
1%: Hipertensiune arterială Sistem 
nervos
Incidență > 1%: durere (26%)
Incidență ≤ 1%: cefalee, somnolență, febră, slăbiciune musculară, arsuri, senzație de 
rău, tremor, amețeli, sincopă
Sistemul respirator
Nici unul

Sistemul gastrointestinal 
Incidență > 1%: niciuna
Incidență ≤ 1%: flatulență, diaree, greață, vărsături, presiune abdominală 
Pielea și anexe
Incidență > 1%: umflare (22%), căldură (7%) 
Incidență ≤ 1%: hematom la locul injectării
Cele mai frecvente reacții, durere și umflare, au fost raportate aproape exclusiv după artrografie și au 
fost în general legate de procedură mai degrabă decât de substanța de contrast. Reacțiile 
gastrointestinale au fost raportate aproape exclusiv după examinări orale. Pentru informații 
suplimentare despre reacțiile adverse care pot fi așteptate cu proceduri specifice, consultați INDICAȚII 
INDIVIDUALE ȘI UTILIZARE. Pentru informații despre reacțiile adverse generale la substanțele de 
contrast, vezi SECȚIUNEA II, REACȚII ADVERSE: Intravasculare – Generalități.
Nu au fost raportate reacții adverse asociate cu utilizarea OMNIPAQUE pentru procedurile VCU 
la 51 de copii și adolescenți studiați.

Utilizare orală
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Vezi INDICAȚII INDIVIDUALE ȘI UTILIZARE: Utilizare orală – Reacții adverse.

Supradozaj
A se vedea, de asemenea, SECȚIUNEA a II-a, Supradozaj.

Doza recomandată de OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/ml pentru examinarea orală a tractului 
gastrointestinal la adulți este de 50 ml până la 100 ml. Într-un studiu de fază I, 150 ml de OMNIPAQUE 350 au 
fost administrați oral la 11 subiecți de sex masculin sănătoși. Incidența diareei a fost de 91% (10 din 11), iar 
crampele abdominale au fost de 27% (3 din 11). În ciuda faptului că toate aceste evenimente au fost ușoare și 
tranzitorii, aparițiile au fost mai mult decât duble față de cele observate la dozele recomandate. Din această 
descoperire reiese că volumele mai mari de substanțe de contrast hipertonice, cum ar fi OMNIPAQUE, cresc 
încărcătura osmotică în intestin, ceea ce poate duce la deplasări mai mari de fluide.

DOZE ŞI ADMINISTRARE — Generalităţi Vezi 
SECȚIUNEA II, DOZE ȘI ADMINISTRARE — Generalități.

INDICAȚII INDIVIDUALE ȘI UTILIZARE
Utilizare orală

Adulti:OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL este indicat la adulți pentru utilizare în 
examinarea orală a tractului gastrointestinal.
OMNIPAQUE diluat la concentrații de la 6 mgI/ml până la 9 mgI/ml administrat oral în asociere cu 
OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/ml administrat intravenos este indicat la adulți 
pentru utilizare în tomografia computerizată cu contrast a abdomenului. OMNIPAQUE diluat oral 
plus intravenos poate fi util atunci când imagistica neamplificată nu asigură o delimitare suficientă 
între ansele normale ale intestinului și organele adiacente sau zonele suspectate de patologie.

Copii:OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL administrat oral sau rectal este indicat 
la copii pentru utilizare în examinarea tractului gastrointestinal.
OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/mL administrat oral sau rectal este indicat la copii 
pentru utilizare în examinarea tractului gastrointestinal.
OMNIPAQUE 180 la o concentrație de 180 mgI/mL administrat oral sau rectal este indicat la copii 
pentru utilizare în examinarea tractului gastrointestinal.
OMNIPAQUE diluat la concentrații de la 9 mgI/ml până la 21 mgI/ml administrat pe cale orală în 
asociere cu OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/ml sau OMNIPAQUE 300 la o 
concentrație de 300 mgI/ml administrat intravenos este indicat, în schimb, la copii. tomografie 
computerizată îmbunătățită a abdomenului.

Precauții
Consultați PRECAUȚII—General.

Reactii adverse
Administrarea orală a OMNIPAQUE este cel mai adesea asociată cu diaree ușoară, tranzitorie, mai ales 
atunci când se administrează concentrații mari și volume mari. Greață, vărsături și diaree moderată au 
fost, de asemenea, raportate după administrarea orală de OMNIPAQUE, dar mult mai puțin frecvent. 
Pentru examinările CT care utilizează mediu de contrast oral și intravenos diluat, este mai probabil ca 
evenimentele adverse să fie asociate cu injecția intravenoasă decât cu cea hipotonică.
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solutie orala. Trebuie remarcat faptul că în urma administrării pe alte căi sunt posibile reacții grave 
sau anafilactoide care pot apărea cu medii iodate intravasculare. Adulti:În studiile clinice controlate 
care au implicat 54 de pacienți adulți pentru examinarea orală a tractului gastrointestinal folosind 
OMNIPAQUE 350, au fost raportate următoarele reacții adverse: diaree (42%), greață (15%), 
vărsături (11%), dureri abdominale ( 7%), flatulență (2%) și cefalee (2%).

În studiile clinice controlate care au implicat 44 de pacienți adulți pentru examinarea CT orală și intravenoasă 
diluată a tractului gastrointestinal utilizând OMNIPAQUE 300, reacțiile adverse s-au limitat la un singur raport 
de vărsături (2%).
Copii:În studiile clinice controlate care au implicat 58 de copii și adolescenți pentru examinarea 
tractului gastrointestinal la concentrații de 180 și 300 mgl/ml, au fost raportate următoarele reacții 
adverse: diaree (36%), vărsături (9%), greață (5%), febră (5%), hipotensiune arterială (2%), dureri 
abdominale (2%) și urticarie (2%). În studiile clinice s-a observat o frecvență și severitate crescute a 
diareei cu creșterea concentrației administrate și a dozei de agent de contrast radioactiv.

În studiile clinice controlate care au implicat 69 de copii și adolescenți pentru examinarea CT orală și 
intravenoasă diluată a tractului gastrointestinal utilizând OMNIPAQUE 240 și OMNIPAQUE 300, 
reacțiile adverse s-au limitat la un singur raport de vărsături (1,4%).

Dozaj si administrare
Adulti:Doza recomandată de OMNIPAQUE 350 nediluat la o concentrație de 350 mgI/mL 
pentru examinarea orală a tractului gastrointestinal la adulți este de 50 ml până la 100 ml, în 
funcție de natura examinării și de dimensiunea pacientului.
Doza orală recomandată de OMNIPAQUE diluată la concentrații de 6 mgI/ml până la 9 mgI/ml 
pentru tomografia computerizată cu contrast a abdomenului la adulți este de 500 ml până la 1000 
ml. Sunt necesare volume mai mici administrate pe măsură ce concentrația soluției finale crește 
(vezi tabelul de mai jos). Împreună cu administrarea orală diluată, doza recomandată de 
OMNIPAQUE 300 administrat intravenos este de 100 ml până la 150 ml. Doza orală este 
administrată cu aproximativ 20 până la 40 de minute înainte de doza intravenoasă și de achiziție de 
imagini. Copii:Doza de OMNIPAQUE 300 nediluat la o concentrație de 300 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 
la o concentrație de 240 mgI/mL sau OMNIPAQUE 180 la o concentrație de 180 mgI/mL pentru 
examinarea orală a tractului gastrointestinal la copii este dependentă. asupra naturii examinării şi 
mărimii pacientului. Pe baza experienței clinice, se recomandă ca OMNIPAQUE 180 să fie utilizat la 
copiii cu vârsta mai mică de 3 luni. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 sau OMNIPAQUE 300 poate 
fi utilizat la copiii cu vârsta de 3 luni și peste. Se recomandă următoarele recomandări de dozare:

Vârstă

Mai puțin de 3 luni Trei 
luni până la 3 ani Patru 
ani până la 10 ani Mai 
mult de 10 ani

Volumul lui OMNIPAQUE
5 - 30 ml
Până la 60 ml
Până la 80 ml
Până la 100 ml

Când se administrează pe cale rectală, pot fi utilizate volume mai mari.

Doza orală recomandată de OMNIPAQUE diluată la concentrații de 9 mgI/ml până la 21 mgI/ml 
pentru tomografia computerizată cu contrast a abdomenului la copii este de 180 ml.
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750 ml. Sunt necesare volume mai mici administrate pe măsură ce concentrația soluției finale crește (vezi 
tabelul de mai jos). Doza orală totală în grame de iod nu trebuie, în general, să depășească 5 gI pentru 
copiii cu vârsta sub 3 ani și 10 gI pentru copiii cu vârsta între 3 și 18 ani. Doza orală poate fi administrată 
dintr-o dată sau pe o perioadă de 30 până la 45 de minute dacă există dificultăți în a consuma volumul 
necesar.
Împreună cu administrarea orală diluată, doza recomandată de OMNIPAQUE 240 și OMNIPAQUE 300 
este de 2,0 ml/kg atunci când este administrată intravenos cu un interval de 1,0 ml/kg până la 2,0 ml/kg. 
Doza pentru sugari și copii trebuie administrată proporțional cu vârsta și greutatea corporală. Doza 
totală administrată intravenos nu trebuie să depășească 3 ml/kg. Doza orală este administrată cu 
aproximativ 30 până la 60 de minute înainte de doza intravenoasă și de achiziție a imaginii. OMNIPAQUE 
poate fi diluat cu apă sau băutură după cum urmează:

Pentru a realiza

Un litru de
Mediu de contrast la

O Concentrare Finală
(mgl/mL) de

6

Adăuga

Concentrarea stocurilor
de OMNIPAQUE

(mgI/ml)

La
Apă, carbogazoasă
Băutură, lapte sau

Suc
(ml)
975
980
983

Volum
(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

Diluțiile de OMNIPAQUE trebuie preparate chiar înainte de utilizare și orice porțiune neutilizată 
trebuie aruncată după procedură.

CISTURETROGRAFIA MIZIALA (VCU)
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OMNIPAQUE diluat la concentrații de la 50 mgI/ml până la 100 mgI/ml este indicat la copii pentru 
cistouretrografia micțională. VCU sunt adesea efectuate împreună cu urografia excretorie.

Precauții
Consultați PRECAUȚII—General.

Deoarece procedura VCU necesită instrumentare, trebuie respectate precauții speciale la acei pacienți 
despre care se știe că au o infecție acută a tractului urinar. Umplerea vezicii urinare ar trebui să se facă 
într-un ritm constant, fiind precaut pentru a evita presiunea excesivă. Procedurile sterile sunt esențiale.

Reactii adverse
Vezi REACȚII ADVERSE — Generalități.

Dozaj si administrare
OMNIPAQUE poate fi diluat, utilizând tehnica aseptică, cu apă sterilă pentru preparate injectabile până la o 
concentrație de 50 mgI/ml până la 100 mgI/ml pentru cistouretrografia micțională. Concentrația poate varia în 
funcție de mărimea și vârsta pacientului, precum și de tehnica și echipamentul utilizat. Trebuie administrat un 
volum suficient de substanță de contrast pentru a umple în mod adecvat vezica urinară. Volumul obișnuit 
variază de la 50 ml la 300 ml de OMNIPAQUE la o concentrație de 100 mgI/ml și de la 50 ml la 600 ml de 
OMNIPAQUE la o concentrație de 50 mgI/ml. OMNIPAQUE poate fi diluat cu apă sterilă pentru preparate 
injectabile, după cum este indicat în tabelul de mai jos:

Pentru a realiza

O finală
Concentraţie

(mgI/ml)
100
90
80
70
60
50

Adauga la

Fiecare 100 ml de apă sterilă pentru 
preparate injectabile OMNIPAQUE, 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

Diluțiile de OMNIPAQUE trebuie preparate chiar înainte de utilizare și orice porțiune neutilizată 
trebuie aruncată după procedură.

ARTROGRAFIE
OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/mL sau OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 
mgI/mL sau OMNIPAQUE 350 la o concentrație de 350 mgI/mL este indicat în radiografia articulației 
genunchiului la adulți, iar OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/mL sau OMNIPAQUE 300 
la o concentrație de 300 mgI/mL este indicat în radiografia articulației umărului la adulți, iar 
OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 mgI/mL este indicat în radiografia articulației 
temporomandibulare la adulți. Artrografia poate fi de ajutor în diagnosticul bolilor articulare 
posttraumatice sau degenerative, rupturii sinoviale, vizualizarea burselor comunicante sau a 
chisturilor și în meniscografie.
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Precauții
Consultați PRECAUȚII—General.

Este necesară o tehnică aseptică strictă pentru a preveni infecția. Controlul fluoroscopic trebuie utilizat pentru a 
asigura plasarea corectă a acului, pentru a preveni injectarea extracapsulară și pentru a preveni diluarea mediului 
de contrast. În timpul injectării nu trebuie exercitată presiune excesivă.

Reactii adverse
Injectarea OMNIPAQUE în articulație este asociată cu disconfort tranzitoriu, adică durere, umflare. Cu toate acestea, 
ocazional poate apărea disconfort întârziat, sever sau persistent. Durerea severă poate rezulta adesea din utilizarea 
necorespunzătoare a presiunii sau injectarea unor volume mari. Umflarea articulațiilor după injectare este mai mică 
cu OMNIPAQUE decât cu mediu de contrast ionic cu osmolar ridicat. Aceste tipuri de reacții sunt, în general, 
dependente de procedura și de o frecvență mai mare atunci când se utilizează tehnica de dublu contrast.

Sistem nervos:Senzație de umflare (42%), durere (29%), senzație de căldură (13%) și slăbiciune 
musculară (0,7%).
Piele și anexe:Hematom la locul injectării (0,7%).

Dozaj si administrare
Artrografia se efectuează de obicei sub anestezie locală. Cantitatea de OMNIPAQUE injectată depinde de 
dimensiunea articulației care trebuie examinată și de tehnica utilizată. Volume mai mici de mediu de contrast 
sunt de obicei injectate pentru artrografia genunchiului și umărului atunci când se efectuează examinări cu 
dublu contrast folosind 15 ml până la 100 ml de aer.
Următoarele concentrații și volume sunt recomandate pentru genunchiul, umărul și articulațiile temporomandibulare 
normale ale adulților, dar ar trebui să servească drept ghid, deoarece articulațiile pot necesita mai mult sau mai puțin 
mediu de contrast pentru o vizualizare optimă.

GENUNCHI

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 350

UMĂR
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 240

TEMPOROMANDIBULARĂ
OMNIPAQUE 300 0,5 ml până la 1,0 ml

Volume mai mici
recomandat
pentru dublu contrast
examene;
volume mai mari
recomandat
pentru un singur contrast

examene.

5 ml până la 15 ml
5 ml până la 15 ml
5 ml până la 10 ml

10 ml
3 ml }

Manipularea pasivă sau activă este utilizată pentru a dispersa mediul în spațiul articular.

PANCREATOGRAFIE RETROGRADA ENDOSCOPICA 
(ERP)/RETROGRADA ENDOSCOPICA
COLANGIOPANCREATOGRAFIA (CPRE)
OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/mL este indicat la adulți pentru utilizare în 
ERP/ERCP.
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Precauții
Consultați PRECAUȚII—General.

Reactii adverse
Injectarea de OMNIPAQUE în ERP/ERCP este asociată cu durere tranzitorie. Cu toate acestea, pot apărea 
dureri întârziate, severe sau persistente și pot persista timp de 24 de ore. Cauza durerii se poate datora 
atât procedurii în sine, cât și mediului de contrast injectat, prin urmare, trebuie acordată atenție presiunii 
de injectare și volumului total injectat pentru a minimiza distensia perturbatoare a canalelor examinate.

Sistemul cardiovascular:Hipertensiune arterială (1%).
Sistem nervos:Durere (17%), somnolență (1%) și arsură (1%).
Sistemul gastrointestinal:Vărsături, diaree și presiune, fiecare cu o incidență individuală de 1%.

Dozaj si administrare
Doza recomandată de OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/ml este de 10 ml până la 50 ml, 
dar poate varia în funcție de anatomia individuală și/sau de starea bolii.

HISTEROSALPINGOGRAFIE
OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/mL sau OMNIPAQUE 300 la o concentrație de 300 
mgI/mL este indicat în radiografia grupului intern al organelor de reproducere feminine adulte: 
ovare, trompe uterine, uter și vagin. Histerosalpingografia este utilizată ca modalitate de diagnostic 
și terapeutic în tratamentul infertilității și a altor afecțiuni ginecologice anormale.

Contraindicatii
Procedura nu trebuie efectuată în perioada menstruală sau când fluxul menstrual este iminent și nici nu 
trebuie efectuată atunci când infecția este prezentă în orice porțiune a tractului genital, inclusiv în 
organele genitale externe. Procedura este contraindicată și femeilor însărcinate sau celor la care se 
suspectează sarcina. Utilizarea sa nu este recomandată timp de 6 luni după întreruperea sarcinii sau 30 
de zile după conizare sau chiuretaj.

Precauții
La pacienții cu carcinom sau la cei la care se suspectează afecțiunea, trebuie avută 
precauție pentru a evita posibila răspândire a leziunii prin procedură.

Reactii adverse
Injectarea de OMNIPAQUE în histerosalpingografie este asociată cu durere imediată, dar 
tranzitorie. Cauza durerii se poate datora atât procedurii în sine, cât și substanței de contrast 
injectate, de aceea trebuie acordată atenție presiunii de injectare și volumului instilat pentru a evita 
distensia disruptivă a uterului și trompelor uterine. Se recomandă monitorizarea fluoroscopică. 
Sistem nervos:Durere (49%), somnolență și febră fiecare cu o incidență individuală de 3%. Sistemul 
gastrointestinal:Greață (3%).
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Dozaj si administrare
Doza recomandată de OMNIPAQUE 240 este de 15 mL până la 20 mL și de OMNIPAQUE 300 este de 15 
mL până la 20 mL, dar va varia în funcție de anatomia individuală și/sau de starea bolii.

HERNIOGRAFIE
OMNIPAQUE 240 la o concentrație de 240 mgI/mL este indicat la adulți pentru utilizare în 
herniografie.

Precauții
Consultați PRECAUȚII—General.

Reactii adverse
Sistem nervos:Durere (7%), cefalee (3%) și senzație de rău (3%). 
Sistemul gastrointestinal:Diaree (3%) și flatulență (10%).

Dozaj si administrare
Doza recomandată de OMNIPAQUE 240 este de 50 ml, dar poate varia în funcție de anatomia individuală 
și/sau de starea bolii.

CUM SE Aprovizionează

OMNIPAQUE 140
50 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii de 10 (NDC 0407-1401-52)

OMNIPAQUE 180
Flacon de sticlă de 10 mL, 180 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1411-10) 
Flacon de sticlă de 20 mL, 180 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1411-20)

OMNIPAQUE 240
Flacon de sticlă de 10 mL, 240 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1412-10) 
Flacon de sticlă de 20 mL, 240 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1412-20) 
Flacon de sticlă de 50 mL, 240 mgI ml, cutii cu 10 (NDC 0407-1412-50)
50 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1412-30) 
Flacon de sticlă de 100 ml, 240 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1412-60)
100 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1412-33) 
Flacon de sticlă de 150 ml, 240 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1412-49)
150 ml completați 200 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1412-34) 200 
ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticla de polimer), cutii de 10 (NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
Flacon de sticlă de 10 mL, 300 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1413-10) 
Flacon de sticlă de 30 mL, 300 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1413-30)
30 ml completați 50 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1413-59) 
Flacon de sticlă de 50 ml, 300 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1413-50)
Flacon de sticlă de 50 ml, 300 mgI/ml, cutii cu 10 (NDC 0407-1413-51)
50 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticla de polimer), cutii de 10 (NDC 0407-1413-61)
75 ml completați 100 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii de 10 (NDC 0407-1413-62)
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Flacon de sticlă de 100 mL, 300 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1413-60) 100 mL în +LA 
CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1413-63) 125 mL sticlă de 
sticlă de 150 mL, 300 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1413-53) 150 mL sticla de sticlă, 300 
mgI /ml, cutii cu 10 (NDC 0407-1413-90)
150 ml completați 200 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1413-65) 200 
ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticla de polimer), cutii de 10 (NDC 0407-1413-66)

OMNIPAQUE 350
Flacon de sticlă de 50 mL, 350 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1414-50) Flacon 
de sticlă de 50 mL, 350 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1414-51)
50 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii de 10 (NDC 0407-1414-89)
75 ml completați 100 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 
0407-1414-90) Flacon de sticlă de 100 ml, 350 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1414-60)
100 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1414-91) 
125 mL sticlă de sticlă de 150 mL, 350 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1414-76) 150 mL 
sticla de sticlă, 350 mgI /ml, cutii cu 10 (NDC 0407-1414-03)
150 ml completați 200 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă de polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1414-93) 
200 ml umpleți sticla de sticlă de 250 ml, 350 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1414-04)
200 ml în +LA CARE SE ADAUGAPAK™ (sticlă din polimer), cutii cu 10 (NDC 0407-1414-94) 
Flacon de sticlă de 250 ml, 350 mgI/mL, cutii cu 10 (NDC 0407-1414-80)

Protejați flacoanele și sticlele din sticlă sau polimer de OMNIPAQUE de lumina puternică a zilei și de 
expunerea directă la lumina soarelui. Nu înghețați. OMNIPAQUE trebuie păstrat la temperatura camerei 
controlată, 20°-25°C (68°-77°F); excursii permise la 15°-30°C (59°-86°F) [vezi Temperatura controlată a 
camerei USP].
Injectarea OMNIPAQUE în toate prezentările poate fi păstrată într-un mediu de contrast încălzit până la 
o lună la 37°C (98,6°F).

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE SPECIALE NUMAI PENTRU STICLELE DE 
POLIM: NU UTILIZAȚI DACĂ INELUL ESTE SFRUPT SAU LIPSĂ.

Distribuit de GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 SUA 
Produs de GE Healthcare Ireland, Cork, Irlanda

OMNIPAQUE este o marcă comercială a General Electric Company sau a uneia dintre filialele sale. 
GE și monograma GE sunt mărci comerciale ale General Electric Company.
Produs de origine norvegiana.

© 2017 General Electric Company - Toate drepturile rezervate.
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