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ENDAST Rx

BESKRIVNING
Johexol,N,N´ - Bis(2,3-dihydroxipropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxipropyl)-acetamido]-2,4,6-
trijodisoftalamid, är ett nonjoniskt, vattenlösligt radiografiskt kontrastmedel med en 
molekylvikt av 821,14 (jodhalt 46,36%). I vattenlösning förblir varje trijoderad molekyl 
odissocierad. Den kemiska strukturen är:

OMNIPAQUE tillhandahålls som en steril, pyrogenfri, färglös till blekgul lösning, i följande 
jodkoncentrationer: 140, 180, 240, 300 och 350 mgI/ml. OMNIPAQUE 140 innehåller 302 mg 
iohexol motsvarande 140 mg organisk jod per ml; OMNIPAQUE 180 innehåller 388 mg iohexol 
motsvarande 180 mg organisk jod per ml; OMNIPAQUE 240 innehåller 518 mg iohexol 
motsvarande 240 mg organisk jod per ml; OMNIPAQUE 300 innehåller 647 mg iohexol 
motsvarande 300 mg organisk jod per ml; och OMNIPAQUE 350 innehåller 755 mg iohexol 
motsvarande 350 mg organisk jod per ml. Varje milliliter iohexollösning innehåller 1,21 mg 
trometamin och 0,1 mg edetatkalciumdinatrium med pH justerat mellan 6,8 och 7,7 med 
saltsyra eller natriumhydroxid. Alla lösningar steriliseras genom autoklavering och innehåller 
inga konserveringsmedel. Oanvända portioner måste kasseras. Iohexollösning är känslig för 
ljus och bör därför skyddas från exponering.
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De tillgängliga koncentrationerna har följande fysikaliska egenskaper:

Absolut
Viskositet

(cp)
Koncentration

(mgI/ml)
Osmolalitet*

(mOsm/kg vatten)
Osmolaritet
(mOsm/L)

Specifika
Allvar

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

* Genom ångtrycksosmometri.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 och OMNIPAQUE 350 
har osmolaliteter från cirka 1,1 till 3,0 gånger den för plasma (285 mOsm/kg vatten) eller 
cerebrospinalvätska (301 mOsm ovan) och som visas i tabellen ovan/kg vatten. är hypertona 
under användningsförhållanden.

AVSNITT I
KLINISK FARMAKOLOGI—Intratekal

Iohexol absorberas från cerebrospinalvätska (CSF) till blodomloppet och elimineras genom renal 
utsöndring. Ingen signifikant metabolism, avjodering eller biotransformation inträffar.
Hos fem vuxna patienter som fick 16 till 18 milliliter iohexol (180 mgI/ml) genom 
lumbal intratekal injektion, utsöndrades cirka 88 (73,1-98,2) procent av den injicerade 
dosen i urinen inom de första 24 timmarna efter administrering. Njur- och 
kroppsclearancen var 99 (47-137) milliliter per minut och 109 (52-138) milliliter per 
minut. Den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen var 119 (72-177) 
mikrogram iohexol per milliliter och inträffade efter 3,8 (2-6) timmar. 
Distributionsvolymen var 557 (350-849) milliliter per kilogram. Hos en patient med en 
stor ryggmärgstumör försenades utsöndringen (67 procent av dosen dök upp i urinen 
inom de första 24 timmarna) utan någon skillnad i den totala totala återhämtningen i 
urinen efter 48 timmar.

Mediets initiala koncentration och volym, i samband med lämplig patientmanipulation 
och volymen CSF i vilken mediet placeras, kommer att avgöra omfattningen av den 
diagnostiska kontrasten som kan uppnås.
Efter intratekal injektion i konventionell radiografi kommer OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 
240 och OMNIPAQUE 300 att fortsätta att ge god diagnostisk kontrast i minst 30 minuter. 
Långsam diffusion av iohexol sker genom hela CSF med efterföljande absorption i 
blodomloppet. Väl i den systemiska cirkulationen uppvisar iohexol liten tendens att binda till 
serum- eller plasmaproteiner. Cirka 1 timme efter injektionen kommer kontrast av diagnostisk 
kvalitet inte längre att vara tillgänglig för konventionell myelografi. Om datortomografisk (CT) 
myelografi ska följa, bör man överväga en fördröjning på flera timmar för att tillåta att 
kontrasten minskar.
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Efter administrering i det lumbala subaraknoidala utrymmet visar datortomografi närvaron 
av kontrastmedel i bröstkorgen efter cirka 1 timme, i cervikalregionen efter cirka 2 timmar 
och i basalcisternerna efter 3 till 4 timmar.
Hos patienter med nedsatt njurfunktion, beroende på graden av funktionsnedsättning, kan förlängda 
plasmanivåer av iohexol förväntas på grund av minskad renal elimination.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING—Intratekal
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 och OMNIPAQUE 300 är indicerade för intratekal 
administrering till vuxna inklusive myelografi (lumbal, thorax, cervikal, total kolumnär) 
och kontrastförstärkning för datortomografi (myelografi, cisternografi, ventrikulografi).

OMNIPAQUE 180 är indicerat för intratekal administrering till barn, inklusive myelografi 
(lumbal, thorax, cervikal, total kolumnär) och kontrastförstärkning för datoriserad 
tomografi (myelografi, cisternografi).

KONTRAINDIKATIONER—Intratekal
OMNIPAQUE ska inte ges till patienter med känd överkänslighet mot iohexol. 
Myelografi ska inte utföras i närvaro av betydande lokal eller systemisk infektion där 
bakteriemi är sannolik.
Intratekal administrering av kortikosteroider med OMNIPAQUE är kontraindicerat.
På grund av risken för överdosering är omedelbar upprepad myelografi i händelse av tekniskt 
fel kontraindicerat (se DOSERING OCH ADMINISTRERING).

VARNINGAR—Allmänt
ALLVARLIGA BIVERKNINGAR – OAVSIKTLIG INTRATEKAL ADMINISTRERING Allvarliga 
biverkningar har rapporterats på grund av oavsiktlig intratekal administrering av jodhaltiga 
kontrastmedel som inte är indicerade för intratekal användning. Dessa allvarliga biverkningar 
inkluderar: död, kramper, hjärnblödning, koma, förlamning, arachnoidit, akut njursvikt, 
hjärtstillestånd, kramper, rabdomyolys, hypertermi och hjärnödem. Särskild uppmärksamhet 
måste ägnas för att säkerställa att OMNIPAQUE 140 och 350 inte administreras intratekalt. (Alla 
andra koncentrationer av OMNIPAQUE är godkända för intratekal administrering.)

Om kraftigt blodig CSF påträffas, bör de möjliga fördelarna med ett myelografiskt ingrepp 
övervägas i termer av risken för patienten.
Försiktighet tillråds hos patienter med epilepsi i anamnesen, allvarlig kardiovaskulär sjukdom, kronisk 
alkoholism eller multipel skleros.
Äldre patienter kan utgöra en större risk efter myelografi. Behovet av proceduren hos dessa 
patienter bör utvärderas noggrant. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt dos och koncentration 
av mediet, hydrering och teknik som används.
Patienter som får antikonvulsiva medel bör fortsätta med denna behandling. Om ett anfall inträffar 
rekommenderas intravenös diazepam eller fenobarbitalnatrium. Hos patienter med anfallsaktivitet i 
anamnesen som inte behandlas med antikonvulsiva medel, bör premedicinering med barbiturater 
övervägas.
Profylaktisk antikonvulsiv behandling med barbiturater bör övervägas hos patienter med tecken på 
oavsiktlig intrakraniell inträngning av en stor eller koncentrerad bolus av kontrastmedlet eftersom 
det kan finnas en ökad risk för anfall i sådana fall.
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Läkemedel som sänker kramptröskeln, särskilt fenotiazinderivat, inklusive de som används för deras 
antihistaminegenskaper, rekommenderas inte för användning med OMNIPAQUE. Andra inkluderar MAO-
hämmare, tricykliska antidepressiva medel, CNS-stimulerande medel och psykoaktiva läkemedel som beskrivs 
som analeptika, starka lugnande medel eller antipsykotiska läkemedel. Även om den bidragande rollen för 
dessa läkemedel inte har fastställts, bör användningen av sådana läkemedel baseras på läkares utvärdering av 
potentiella fördelar och potentiella risker. Läkare har avbrutit dessa medel minst 48 timmar före och i minst 24 
timmar efter proceduren.
Försiktighet krävs vid patienthantering för att förhindra oavsiktlig intrakraniell inträngning av en stor 
dos eller koncentrerad bolus av mediet. Ansträngningar bör också riktas för att undvika snabb spridning 
av mediet som orsakar oavsiktlig ökning till intrakraniella nivåer (t.ex. genom aktiv patientrörelse). 
Direkt intracisternal eller ventrikulär administrering för standardröntgen (ej CT) rekommenderas inte.

I de flesta rapporterade fall av större motoriska anfall med nonjoniska myelografiska medier var en 
eller flera av följande faktorer närvarande. Undvik därför:
• Avvikelser från rekommenderad procedur eller i myelografisk hantering.
• Används till patienter med epilepsi i anamnesen.
• Överdosering.
• Intrakraniell inträngning av en bolus eller för tidig diffusion av en hög koncentration av mediet.
• Medicinering med neuroleptika eller fenotiazin mot illamående.
• Underlåtenhet att upprätthålla höjden av huvudet under proceduren, på båren eller i sängen.
• Överdriven och särskilt aktiv patientrörelse eller ansträngning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt

Diagnostiska procedurer som involverar användning av röntgentäta diagnostiska medel bör utföras 
under ledning av personal med nödvändig utbildning och med grundlig kunskap om det särskilda 
förfarande som ska utföras. Lämpliga faciliteter bör finnas tillgängliga för att hantera eventuella 
komplikationer av proceduren, samt för akut behandling av allvarliga reaktioner på själva 
kontrastmedlet. Efter parenteral administrering av ett röntgentätt medel bör kompetent personal 
och akutinrättningar vara tillgängliga i minst 30 till 60 minuter eftersom allvarliga fördröjda 
reaktioner har inträffat. (Se BIVERKNINGAR.)
Förberedande uttorkning är farlig och kan bidra till akut njursvikt hos patienter med avancerad 
kärlsjukdom, diabetespatienter och hos känsliga icke-diabetespatienter (ofta äldre med redan 
existerande njursjukdom). Dehydrering hos dessa patienter verkar förstärkas av kontrastmedels 
osmotiska diuretiska verkan. Patienterna ska vara väl hydrerade före och efter administrering av 
något kontrastmedel, inklusive iohexol.
Möjligheten för en reaktion, inklusive allvarliga, livshotande, dödliga, anafylaktoida, 
kardiovaskulära eller centrala nervsystemets reaktioner, ska alltid övervägas (se 
BIVERKNINGAR). Därför är det av yttersta vikt att en handlingsplan noggrant i förväg planeras 
för omedelbar behandling av allvarliga reaktioner, och att adekvata och lämpliga faciliteter och 
personal finns lättillgänglig vid eventuella reaktioner.
Möjligheten av en idiosynkratisk reaktion hos känsliga patienter bör alltid övervägas (se 
BIVERKNINGAR). Den mottagliga populationen inkluderar, men är inte begränsad till, patienter 
med en historia av en tidigare reaktion på kontrastmedel, patienter med en känd känslighet för jod 
i sig och patienter med en känd klinisk överkänslighet: bronkial astma, hösnuva och 
födoämnesallergier .
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Förekomsten av allvarliga idiosynkratiska reaktioner har föranlett användningen av flera 
förtestningsmetoder. Men man kan inte lita på förtestning för att förutsäga allvarliga reaktioner och kan 
i sig vara farligt för patienten. Det föreslås att en noggrann medicinsk historia med tonvikt på allergi och 
överkänslighet, före injektion av något kontrastmedel, kan vara mer exakt än förtestning för att 
förutsäga potentiella biverkningar.
En positiv historia av allergier eller överkänslighet kontraindikerar inte godtyckligt användningen av ett 
kontrastmedel där en diagnostisk procedur anses nödvändig, men försiktighet bör iakttas (se 
BIVERKNINGAR). Premedicinering med antihistaminer eller kortikosteroider för att undvika eller 
minimera möjliga allergiska reaktioner hos sådana patienter bör övervägas. Färska rapporter tyder på 
att sådan förbehandling inte förhindrar allvarliga livshotande reaktioner, men kan minska både deras 
förekomst och svårighetsgrad.
Hos patienter med allvarlig njurinsufficiens eller njursvikt förväntas kompensatorisk 
gallutsöndring av läkemedlet ske, med långsam clearance in i gallan. Patienter med hepatorenal 
insufficiens ska inte undersökas om inte möjligheten till nytta klart överväger den extra risken.

Administrering av kontrastmedel bör utföras av kvalificerad personal som är bekant med 
proceduren och lämplig patienthantering (se PATIENTHANTERING). Steril teknik måste 
användas vid eventuell spinalpunktion.
När OMNIPAQUE ska injiceras med engångssprutor av plast, ska kontrastmedlet 
dras in i sprutan och användas omedelbart.
Om icke-engångsutrustning används, bör noggrann försiktighet vidtas för att förhindra 
kvarvarande kontaminering med spår av rengöringsmedel.
Parenterala produkter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar och 
missfärgning före administrering. Om partiklar eller missfärgning förekommer, använd 
inte. Upprepa procedurer:Om det enligt läkarens kliniska bedömning krävs sekventiella eller 
upprepade undersökningar, bör ett lämpligt tidsintervall mellan administreringarna observeras 
för att möjliggöra normalt eliminering av läkemedlet från kroppen (se DOSERING OCH 
ADMINISTRERING och KLINISK FARMAKOLOGI).

Information för patienter (eller i förekommande fall barn)
Patienter som får injicerbara röntgentäta diagnostiska medel bör instrueras att: 
1. Informera din läkare om du är gravid (se KLINISK FARMAKOLOGI).
2. Informera din läkare om du är diabetiker eller om du har multipelt myelom, 

feokromocytom, homozygot sicklecellssjukdom eller känd sköldkörtelsjukdom (se 
VARNINGAR).

3. Informera din läkare om du är allergisk mot droger, mat eller om du har haft några reaktioner på tidigare 
injektioner av färgämnen som används för röntgenprocedurer (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt).

4. Informera din läkare om eventuella andra mediciner du för närvarande tar, inklusive 
receptfria läkemedel, innan du får detta läkemedel.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedel som sänker anfallströskeln, särskilt fenotiazinderivat inklusive de som används för deras 
antihistaminiska eller antiillamående egenskaper, rekommenderas inte för användning med OMNIPAQUE. 
Andra inkluderar monoaminoxidas (MAO)-hämmare, tricykliska antidepressiva medel, CNS-stimulerande 
medel, psykoaktiva läkemedel som beskrivs som analeptika, starka lugnande medel eller antipsykotiska 
läkemedel. Sådana mediciner bör avbrytas minst 48 timmar före myelografi, bör
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inte användas för kontroll av illamående eller kräkningar under eller efter myelografi, och bör inte återupptas inom 
minst 24 timmar efter proceduren. Vid icke-elektiva procedurer hos patienter på dessa läkemedel, överväg 
profylaktisk användning av antikonvulsiva medel.

Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet
Inga långtidsstudier på djur har utförts för att utvärdera karcinogen potential, 
mutagenes eller om OMNIPAQUE kan påverka fertiliteten hos män eller kvinnor.

Graviditetskategori B
Reproduktionsstudier har utförts på råttor och kaniner med upp till 100 gånger den rekommenderade 
dosen för människor. Inga tecken på nedsatt fertilitet eller skada på fostret har visats på grund av 
OMNIPAQUE. Det finns dock inga studier på gravida kvinnor. Eftersom reproduktionsstudier på djur inte 
alltid förutsäger mänskligt svar, bör detta läkemedel endast användas under graviditet om det verkligen 
behövs.

Ammande mödrar
Det är inte känt i vilken utsträckning iohexol utsöndras i modersmjölk. Många injicerbara 
kontrastmedel utsöndras dock oförändrade i bröstmjölk. Även om det inte har fastställts att 
allvarliga biverkningar förekommer hos ammande spädbarn, bör försiktighet iakttas när 
intravaskulära kontrastmedel administreras till ammande kvinnor. Flaskmatning kan ersätta 
amning under 24 timmar efter administrering av OMNIPAQUE.

Pediatrisk användning

Pediatriska patienter med högre risk att uppleva biverkningar under administrering av 
kontrastmedel kan inkludera de som har astma, känslighet för medicin och/eller allergener, 
kronisk hjärtsvikt, serumkreatinin högre än 1,5 mg/dL eller de som är yngre än 12 månader.

BIVERKNINGAR—Intratekal
De vanligaste rapporterade biverkningarna med OMNIPAQUE är huvudvärk, mild till måttlig smärta 
inklusive ryggvärk, nackvärk och stelhet, illamående och kräkningar. Dessa reaktioner inträffar vanligtvis 
1 till 10 timmar efter injektionen och nästan alla inträffar inom 24 timmar. De är vanligtvis milda till 
måttliga i graden, varar i några timmar och försvinner vanligtvis inom 24 timmar. I sällsynta fall kan 
huvudvärken vara svår eller kvarstå i flera dagar. Huvudvärk åtföljs ofta av illamående och kräkningar 
och tenderar att vara mer frekvent och ihållande hos patienter som inte är optimalt hydrerade. 
Övergående förändringar i vitala tecken kan förekomma och deras betydelse måste bedömas 
individuellt. De reaktioner som rapporterats i kliniska studier med OMNIPAQUE listas nedan i fallande 
ordningsföljd, baserat på kliniska studier på 1531 patienter.
Huvudvärk:Den vanligaste biverkningen efter myelografi har varit huvudvärk, med en 
incidens på cirka 18 %. Huvudvärk kan orsakas av antingen en direkt effekt av 
kontrastmedlet eller av CSF-läckage vid duralpunktionsstället. Vid behandling av patienten 
anses det dock vara viktigare att minimera intrakraniell inträngning av kontrastmedel 
genom postural behandling än att försöka kontrollera eventuellt CSF-läckage (se 
PATIENTHANTERING).
Smärta:Mild till måttlig smärta inklusive ryggvärk, nackvärk och stelhet och neuralgi inträffade 
efter injektion med en incidens på cirka 8 %.
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Illamående och kräkningar:Illamående rapporterades med en incidens på cirka 6 % och kräkningar cirka 
3 % (se PATIENTHANTERING). Att upprätthålla normal hydrering är mycket viktigt. Användning av 
fenotiazin mot illamående rekommenderas inte. (Se VARNINGAR—Allmänt.) Försäkran till patienten om 
att illamåendet vanligtvis försvinner är allt som krävs.
Yrsel:Övergående yrsel rapporterades hos cirka 2 % av patienterna.
Andra reaktioner:Andra reaktioner som uppträdde med en individuell incidens på mindre än 0,1 % 
inkluderade: tyngdkänsla, hypotoni, hypertoni, värmekänsla, svettning, yrsel, aptitlöshet, dåsighet, 
högt blodtryck, fotofobi, tinnitus, neuralgi, parestesi, svårigheter att urinera, och neurologiska 
förändringar. Alla var övergående och milda utan några kliniska följdsjukdomar.

Pediatrik
I kontrollerade kliniska prövningar som involverade 152 patienter för pediatrisk myelografi genom 
lumbalpunktion, var biverkningar efter användning av OMNIPAQUE 180 i allmänhet mindre frekventa än hos 
vuxna.
Huvudvärk:
Kräkningar:
Ryggvärk:
Andra reaktioner:Andra reaktioner som inträffade med en individuell incidens på mindre än 0,7 % inkluderade: 
feber, nässelfeber, magvärk, synhallucinationer och neurologiska förändringar. Alla var övergående och milda 
utan några kliniska följdsjukdomar.

9 %
6 %

1,3 %

Allmänna negativa reaktioner på kontrastmedia
Läkare bör vara uppmärksamma på förekomsten av biverkningar utöver de som diskuterats ovan, 
särskilt följande reaktioner som har rapporterats i litteraturen för andra nonjoniska, vattenlösliga 
myelografiska medier och sällan med iohexol. Dessa har inkluderat, men är inte begränsade till, 
kramper, aseptisk och bakteriell meningit och CNS och andra neurologiska störningar.

Ett aseptiskt meningitsyndrom har rapporterats i sällsynta fall (mindre än 0,01%). Det föregicks vanligtvis av 
uttalad huvudvärk, illamående och kräkningar. Debut inträffade vanligtvis cirka 12 till 18 timmar efter 
proceduren. Framträdande egenskaper var meningism, feber, ibland med oculomotoriska tecken och mental 
förvirring. Lumbalpunktion visade ett högt antal vita blodkroppar, högt proteininnehåll ofta med låg 
glukosnivå och med frånvaro av organismer. Tillståndet började vanligtvis försvinna spontant cirka 10 timmar 
efter debut, med fullständig återhämtning under 2 till 3 dagar.

Allergi eller idiosynkrasi:Frossa, feber, kraftig diafores, klåda, nässelutslag, nästäppa, dyspné 
och ett fall av Guillain-Barrés syndrom.
CNS-irritation:Milda och övergående perceptuella avvikelser såsom hallucinationer, 
depersonalisering, minnesförlust, fientlighet, amblyopi, diplopi, fotofobi, psykos, sömnlöshet, 
ångest, depression, hyperestesi, syn- eller hörsel- eller talrubbningar, förvirring och 
desorientering. Dessutom har sjukdomskänsla, svaghet, kramper, EEG-förändringar, 
meningismus, hyperreflexi eller areflexi, hypertoni eller slapphet, hemiplegi, förlamning, 
quadriplegi, rastlöshet, tremor, ekoakusi, ekolali, asterixi, hjärnblödning och dysfasi förekommit.

Även djupgående psykiska störningar har sällan rapporterats. De har vanligtvis bestått av olika 
former och grader av afasi, mental förvirring eller desorientering. Debuten är vanligtvis vid 8 till 10 
timmar och varar i cirka 24 timmar, utan efterverkningar. Men ibland har de det
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visat sig som oro, agitation eller progressiv tillbakadragande i flera fall till punkten av 
somnolens, stupor och koma. I ett fåtal fall har dessa åtföljts av övergående 
hörselnedsättning eller andra hörselsymptom och synstörningar (tros subjektiva eller 
vanföreställningar), inklusive ensidig eller bilateral synförlust som kan vara i timmar. I ett fall 
har ihållande kortikal synförlust rapporterats i samband med kramper. Ventrikulär blockering 
har rapporterats; amnesi av varierande grad kan vara närvarande för reaktionshändelsen.

I sällsynta fall har ihållande men övergående svaghet i ben- eller ögonmusklerna 
rapporterats. Perifera neuropatier har varit sällsynta och övergående. De inkluderar 
sensoriska och/eller motoriska störningar eller nervrotsstörningar, myelit, ihållande 
muskelsmärta eller svaghet i benen, 6:e nervpares eller cauda equina-syndrom. 
Muskelkramper, fascikulation eller myokloni, ryggradskramp eller spasticitet är ovanligt och 
har reagerat snabbt på en liten intravenös dos av diazepam. I allmänhet är de reaktioner som 
är kända för att inträffa vid parenteral administrering av joderade kontrastmedel möjliga med 
vilket nonjoniskt medel som helst. Cirka 95 procent av biverkningarna vid användning av 
vattenlösliga kontrastmedel är milda till måttliga. Men allvarliga, livshotande, anafylaktoida 
och dödliga reaktioner,
Biverkningar på injicerbara kontrastmedel delas in i två kategorier: kemotoxiska reaktioner och 
idiosynkratiska reaktioner.
Kemotoxiska reaktioner är resultatet av kontrastmedlets fysikalisk-kemiska egenskaper, dosen och 
injektionshastigheten. Alla hemodynamiska störningar och skador på organ eller kärl som 
perfunderas av kontrastmedlet ingår i denna kategori.
Idiosynkratiska reaktioner inkluderar alla andra reaktioner. De förekommer oftare hos patienter 20 till 40 år 
gamla. Idiosynkratiska reaktioner kan eller kanske inte beror på mängden injicerad dos, hastigheten på 
injektionen och det röntgenologiska förfarandet. Idiosynkratiska reaktioner är uppdelade i mindre, 
mellanliggande och svåra. De mindre reaktionerna är självbegränsade och av kort varaktighet; de allvarliga 
reaktionerna är livshotande och behandlingen är brådskande och obligatorisk.
Den rapporterade förekomsten av biverkningar av kontrastmedel hos patienter med en historia av 
allergi är dubbelt så hög som för den allmänna befolkningen. Patienter med tidigare reaktioner på ett 
kontrastmedel är tre gånger mer mottagliga än andra patienter. Känsligheten för kontrastmedel verkar 
dock inte öka vid upprepade undersökningar.
De flesta biverkningar av injicerbara kontrastmedel uppträder inom 1 till 3 minuter efter påbörjad 
injektion, men fördröjda reaktioner kan uppstå.

ÖVERDOSERING
Kliniska konsekvenser av överdosering med OMNIPAQUE har inte rapporterats. Baserat på erfarenhet 
av andra nonjoniska myelografiska medier bör dock läkare vara uppmärksamma på en potentiell 
ökning av frekvens och svårighetsgrad av CNS-medierade reaktioner. Även användning av en 
rekommenderad dos kan ge effekter som är liktydiga med överdosering, om felaktig behandling av 
patienten under eller omedelbart efter proceduren tillåter oavsiktligt tidigt intrakraniellt inträde av en 
stor del av mediet.
Den intracisternala LD50värdet av OMNIPAQUE (i gram jod per kilogram kroppsvikt) är större 
än 2,0 hos möss.
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DOSERING OCH ADMINISTRERING — Intratekal
Volymen och koncentrationen av OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 eller OMNIPAQUE 300 som 
ska administreras beror på graden och graden av kontrast som krävs i området/områdena som 
undersöks och på utrustningen och tekniken som används.
OMNIPAQUE 180 i en koncentration av 180 mgI/ml, OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/
ml, eller OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/mL rekommenderas för undersökning av 
ländryggen, bröstkorgen och livmoderhalsen hos vuxna av lumbal eller direkt cervikal injektion och är 
lätt hypertonisk mot CSF.
OMNIPAQUE 180 i en koncentration av 180 mgI/ml rekommenderas för undersökning av ländryggen, 
bröstkorgen och livmoderhalsen hos barn genom lumbalinjektion och är lätt hypertonisk mot CSF.

En total dos på 3060 mg jod eller en koncentration på 300 mgI/ml bör inte överskridas hos vuxna och 
en total dos på 2700 mg jod eller en koncentration på 180 mgI/ml bör inte överskridas hos barn i en 
enskild myelografisk undersökning. Detta är baserat på utvärdering av kliniska prövningar hittills. Som 
vid alla diagnostiska procedurer bör den lägsta volymen och dosen användas för att ge adekvat 
visualisering. De flesta procedurer kräver varken maximal dos eller koncentration.

Anestesi är inte nödvändigt. Premedicinering lugnande eller lugnande medel behövs vanligtvis inte (se 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER). Patienterna ska vara väl hydrerade före och efter kontrastadministrering. 
Anfallsbenägna patienter bör hållas på antikonvulsiva läkemedel. Många röntgentäta kontrastmedel är 
inkompatiblain vitromed vissa antihistaminer och många andra droger; Därför bör samtidiga läkemedel 
inte blandas fysiskt med kontrastmedel. Injektionshastighet:För att undvika överdriven blandning 
med CSF och åtföljande utspädning av kontrast, bör injektionen göras långsamt under 1 till 2 minuter.

Beroende på den uppskattade volymen kontrastmedel som kan krävas för proceduren kan en 
liten mängd CSF avlägsnas för att minimera utvidgningen av subaraknoidalutrymmena.

Lumbal- eller cervikalpunktionsnålen kan avlägsnas omedelbart efter injektionen eftersom det inte är 
nödvändigt att ta bort OMNIPAQUE efter injektion i det subarachnoidala utrymmet.

9

Referens-ID: 4080358



Vuxna:De vanliga rekommenderade totaldoserna för användning vid lumbal-, thorax-, cervikal- och 
total kolumnär myelografi hos vuxna är 1,2 gI till 3,06 gI enligt följande:

Koncentration
(mgI/ml)

Volym
(ml)

Dos
(gI)Procedur

Länd
Myelografi
(via ländryggen

injektion)

Formuleringar

OMNIPAQUE 180
OMNIPAQUE 240

180
240

10-17
7-12,5

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

Thorax
Myelografi
(via ländryggen

eller cervikal
injektion)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

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

Cervical
Myelografi
(via ländryggen

injektion)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

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

Cervical
Myelografi
(via C1-2
injektion)

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
Pelar

Myelografi
(via ländryggen

injektion)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12,5
6-10

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

Pediatrik:De vanliga rekommenderade totaldoserna för lumbal-, thorax-, cervikal- och/eller total 
kolumnär myelografi genom lumbalpunktion hos barn är 0,36 gI till 2,7 gI (se tabell nedan). De 
faktiska administrerade volymerna beror till stor del på patientens ålder och följande riktlinjer 
rekommenderas.

Konc.
(mgI/ml)

180
180
180
180
180

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

Dos
(gI)

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

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

Ålder

0 till < 3 månader.

3 till < 36 månader.

3 till < 7 år.
7 till < 13 år.
13 till 18 år.
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Uttag av kontrastmedel från deras behållare ska ske under aseptiska 
förhållanden med sterila sprutor. Spinalpunktion ska alltid utföras under sterila 
förhållanden.
Parenterala produkter ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar eller missfärgning 
före administrering. Om partiklar eller missfärgning förekommer, använd inte. Upprepa 
procedurer:Om det enligt läkarens kliniska bedömning krävs sekventiella eller upprepade 
undersökningar, bör ett lämpligt tidsintervall mellan administreringarna observeras för att möjliggöra 
normalt eliminering av läkemedlet från kroppen. Ett intervall på minst 48 timmar bör tillåtas innan 
upprepad undersökning; men när det är möjligt rekommenderas 5 till 7 dagar.

PATIENTHANTERING—Intratekala 
förslag för vanlig patienthantering

God patienthantering bör alltid utövas för att minimera risken för 
procedurrelaterade komplikationer.

Förförfarande
• Utsättning av neuroleptika (inklusive fenotiaziner, t.ex. klorpromazin, 

proklorperazin och prometazin) minst 48 timmar i förväg bör övervägas.
• Upprätthåll normal kost upp till 2 timmar före proceduren.
• Säkerställ hydreringsvätskor upp till proceduren.

Under proceduren
• Använd minsta dos och koncentration som krävs för tillfredsställande kontrast (se DOSERING OCH 
ADMINISTRERING).
• Vid alla positioneringstekniker håll patientens huvud höjt över högsta ryggraden.
• Sänk inte bordshuvudet mer än 15° i rörligt kontrastmedium kraniellt.
• Hos patienter med överdriven lordos, överväg sidoläge för injektion och förflyttning av den 

medium cephalad.
• Injicera långsamt (under 1 till 2 minuter) för att undvika överdriven blandning.
• För att bibehålla som en bolus, flytta medium till distalt områdeväldigt långsamt . Använd fluoroskopisk övervakning.
• Undvik intrakraniell inträngning av en bolus.
• Undvik tidig och hög cephalad-spridning av mediet.
• Undvik plötsliga eller aktiva patientrörelser för att minimera överdriven blandning av medium med CSF. Instruera 

patienten att stanna kvarpassiv . Flytta patientenlångsamt och endast vid behov.

Efterprocedur
• Höj bårhuvudet till minst 30° innan patienten flyttas upp på det.
• Förflyttning på och av båren bör göras långsamt med patienten helt passiv, 

bibehållenhuvudet upp placera.
• Innan patienten flyttas till sängen, höj sänghuvudet 30° till 45°.
• Rekommendera patienten att ligga still i sängen, sittande eller halvsittande, särskilt under de första 
timmarna.
• Upprätthåll noggrann observation i minst 12 timmar efter myelogram.
• Få besökarnas samarbete för att hålla patienten tyst och innehuvudet upp position, särskilt under de första 
timmarna.
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• Uppmuntra munvätskor. Diet som tolereras.
• Om illamående eller kräkningar uppstår , använd inte fenotiazin mot illamående. Ihållande illamående och 

kräkningar kommer att resultera i uttorkning. Därför rekommenderas omedelbart övervägande av ersättning 
med intravenös vätska.

Alternativ efterbehandlingsmetod
• Nya bevis med nonjoniska, vattenlösliga kontrastmedel tyder på att bibehållande av patientens 

postmyelografi i upprätt läge (via rullstol eller ambulation) kan bidra till att minimera 
biverkningar. Den upprättstående positionen kan hjälpa till att fördröja uppåtgående spridning av 
mediet och att maximera spinal arachnoidabsorptionen.

AVSNITT II
KLINISK FARMAKOLOGI—Intravaskulär

Efter intravaskulär injektion fördelas iohexol i det extracellulära vätskefacket och utsöndras oförändrat 
genom glomerulär filtration. Det kommer att göra de kärl som finns i kontrastmedlets flödesväg 
ogenomskinliga, vilket tillåter radiografisk visualisering av de inre strukturerna tills betydande 
hemodilution inträffar.
Ungefär 90 % eller mer av den injicerade dosen utsöndras inom de första 24 timmarna, med 
maximala urinkoncentrationer under den första timmen efter administrering. Nivåer av iohexol i 
plasma och urin indikerar att clearance av iohexolkroppen främst beror på renalt clearance. En 
ökning av dosen från 500 mgI/kg till 1500 mgI/kg förändrar inte signifikant clearance av 
läkemedlet. Följande farmakokinetiska värden observerades efter intravenös administrering av 
iohexol (mellan 500 mgI/kg till 1500 mgI/kg) till 16 vuxna människor: renalt clearance—120 (86-162) 
ml/min; total kroppsclearance—131 (98-165) ml/min; och distributionsvolym—165 (108-219) mL/kg.

Njurackumuleringen är tillräckligt snabb för att perioden med maximal opacifiering av 
njurpassagerna kan börja så tidigt som 1 minut efter intravenös injektion. Urogram blir uppenbara 
på cirka 1 till 3 minuter med optimal kontrast som inträffar mellan 5 till 15 minuter. Under 
nefropatiska tillstånd, särskilt när utsöndringskapaciteten har förändrats, kan 
utsöndringshastigheten variera oförutsägbart och opacifiering kan försenas efter injektion. 
Allvarligt nedsatt njurfunktion kan resultera i bristande diagnostisk opacifiering av 
uppsamlingssystemet och, beroende på graden av nedsatt njurfunktion, kan förlängda 
iohexolnivåer i plasma förväntas. Hos dessa patienter, såväl som hos spädbarn med omogna 
njurar, kan utsöndringsvägen genom gallblåsan och in i tunntarmen öka.
Iohexol uppvisar låg affinitet för serum- eller plasmaproteiner och är dåligt bundet till 
serumalbumin.
Ingen signifikant metabolism, avjodering eller biotransformation inträffar.
OMNIPAQUE passerar troligen placentabarriären hos människor genom enkel diffusion. Det är inte känt i 
vilken utsträckning iohexol utsöndras i modersmjölk.
Djurstudier indikerar att iohexol inte passerar en intakt blod-hjärnbarriär i någon 
signifikant utsträckning efter intravaskulär administrering.
OMNIPAQUE förbättrar datortomografisk avbildning genom ökad radiografisk effektivitet. 
Graden av densitetsökning är direkt relaterad till jodhalten i en administrerad dos; 
toppnivåer av jod i blodet inträffar omedelbart efter snabb intravenös injektion. 
Blodnivåerna sjunker snabbt inom 5 till 10 minuter och halveringstiden i kärlområdet är 
cirka 20 minuter. Detta kan förklaras av utspädningen i vaskulära och

12

Referens-ID: 4080358



extravaskulära vätskefack som orsakar ett initialt kraftigt fall i plasmakoncentrationen. 
Jämvikt med de extracellulära avdelningarna uppnås på cirka tio minuter; därefter blir 
fallet exponentiellt.
Farmakokinetiken för iohexol i både normal och onormal vävnad har visat sig variera. 
Kontrastförbättringen verkar vara störst omedelbart efter bolusadministrering (15 sekunder till 120 
sekunder). Den största förbättringen kan således detekteras av en serie av på varandra följande två till 
tre sekunders skanningar utförda inom 30 till 90 sekunder efter injektion (dvs. dynamisk 
datortomografisk avbildning). Användning av en kontinuerlig scanningsteknik (dvs. dynamisk CT-
skanning) kan förbättra förbättringen och diagnostisk bedömning av tumörer och andra lesioner såsom 
abscess, som ibland avslöjar oanade eller mer omfattande sjukdomar. Till exempel kan en cysta 
särskiljas från en vaskulariserad fast lesion när förkontrast- och förstärkta skanningar jämförs; den icke-
perfunderade massan visar oförändrad röntgenabsorption (CT-nummer). En vaskulariserad lesion 
kännetecknas av en ökning av CT-talet inom några minuter efter en bolus av intravaskulärt 
kontrastmedel; det kan vara malign, godartad eller normal vävnad, men det skulle förmodligen inte vara 
en cysta, hematom eller annan icke-vaskulär lesion.
Eftersom oförbättrad skanning kan ge adekvat diagnostisk information hos den enskilda 
patienten, bör beslutet att använda kontrastförbättring, vilket kan vara förknippat med risk och 
ökad strålningsexponering, baseras på en noggrann utvärdering av kliniska, andra radiologiska 
och oförstärkta CT-fynd.

CT-SCANNING AV HUVUDET
Till skillnad från förbättrad datortomografisk huvudavbildning ackumuleras inte OMNIPAQUE 
i normal hjärnvävnad på grund av närvaron av den normala blod-hjärnbarriären. Ökningen av 
röntgenabsorptionen i normal hjärna beror på närvaron av kontrastmedel i blodpoolen. Ett 
brott i blod-hjärnbarriären såsom inträffar i maligna tumörer i hjärnan möjliggör 
ackumulering av kontrastmedel i tumörens interstitiella vävnad. Intilliggande normal 
hjärnvävnad innehåller inte kontrastmedlet.
Maximal kontrastökning i vävnad inträffar ofta efter att toppnivåer av jod i blodet uppnåtts. En 
fördröjning av maximal kontrastförbättring kan inträffa. Diagnostiska kontrastförstärkta bilder av 
hjärnan har erhållits upp till 1 timme efter intravenös bolusadministrering. Denna fördröjning 
antyder att röntgenkontrastförstärkning åtminstone delvis är beroende av ackumuleringen av 
jodinnehållande medium i lesionen och utanför blodpoolen, även om mekanismen genom vilken 
detta inträffar inte är klar. Den radiografiska förstärkningen av icke-tumorala lesioner, såsom 
arteriovenösa missbildningar och aneurysmer, är troligen beroende av jodhalten i den cirkulerande 
blodpoolen.
Hos patienter där blod-hjärnbarriären är känd eller misstänks vara störd, måste användningen av 
radiografiskt kontrastmedel bedömas utifrån individuell risk för nytta. Men jämfört med joniska 
medier är nonjoniska medier mindre toxiska för det centrala nervsystemet.

CT-SKANNING AV KROPPEN
Däremot förstärkt datortomografisk kroppsavbildning (icke-neural vävnad), diffunderar OMNIPAQUE 
snabbt från det vaskulära in i det extravaskulära utrymmet. Ökning av röntgenabsorption är relaterad 
till blodflödet, koncentrationen av kontrastmedlet och extraktion av kontrastmedlet av interstitiell 
vävnad av tumörer eftersom ingen barriär existerar. Kontrastförbättring beror alltså på de relativa 
skillnaderna i extravaskulär diffusion mellan normal och onormal vävnad, helt annorlunda än den i 
hjärnan.
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INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING,
ALLMÄNT – Intravaskulärt

OMNIPAQUE 350 är indicerat för vuxna för angiokardiografi (ventrikulografi, selektiv 
kransarteriografi), aortografi inklusive studier av aortaroten, aortabågen, aorta ascendens, 
abdominalaorta och dess grenar, kontrastförbättring för datortomografisk huvud- och 
kroppsavbildning, intravenös digital subtraktionangi av huvudet, halsen, buken, njurarna och 
perifera kärl, perifer arteriografi och exkretorisk urografi.
OMNIPAQUE 350 är indicerat till barn för angiokardiografi (ventrikulografi, pulmonell 
arteriografi och venografi; studier av kollaterala artärer och aortografi, inklusive aortaroten, 
aortabågen, aorta ascendens och nedåtgående).
OMNIPAQUE 300 är indicerat för vuxna för aortografi inklusive studier av aortabågen, 
abdominalaortan och dess grenar, kontrastförbättring för datortomografisk huvud- och 
kroppsavbildning, cerebral arteriografi, perifer venografi (flebografi) och 
utsöndringsurografi.
OMNIPAQUE 300 är indicerat för barn för angiokardiografi (ventrikulografi), 
utsöndringsurografi och kontrastförbättring för datortomografisk huvudavbildning.
OMNIPAQUE 240 är indicerat för vuxna för kontrastförbättring för datortomografisk 
huvudavbildning och perifer venografi (flebografi).
OMNIPAQUE 140 är indicerat för vuxna för intraarteriell digital subtraktionsangiografi av 
huvud, hals, buk, njure och perifera kärl.
OMNIPAQUE 240 är indicerat för barn för kontrastförbättring för datortomografisk 
huvudavbildning.

KONTRAINDIKATIONER
OMNIPAQUE ska inte ges till patienter med känd överkänslighet mot iohexol.

VARNINGAR—Allmänt
Nonjoniska joderade kontrastmedel hämmar blodets koagulation,in vitromindre än joniska 
kontrastmedel. Koagulering har rapporterats när blod förblir i kontakt med sprutor som innehåller 
nonjoniska kontrastmedel.
Allvarliga, sällan dödliga, tromboemboliska händelser som orsakar hjärtinfarkt och stroke 
har rapporterats under angiografiska ingrepp med både joniska och nonjoniska 
kontrastmedel. Därför är noggrann intravaskulär administreringsteknik nödvändig, 
särskilt under angiografiska procedurer, för att minimera tromboemboliska händelser. 
Många faktorer, inklusive längd på proceduren, kateter- och sprutmaterial, underliggande 
sjukdomstillstånd och samtidig medicinering, kan bidra till utvecklingen av 
tromboemboliska händelser. Av dessa skäl rekommenderas noggranna angiografiska 
tekniker, inklusive noggrann uppmärksamhet på styrtråd och katetermanipulation, 
användning av grenrörssystem och/eller trevägskranar, frekvent spolning av kateter med 
hepariniserade koksaltlösningar och minimering av procedurens längd.in vitro
koagulering.
OMNIPAQUE ska användas med extrem försiktighet till patienter med allvarliga 
funktionsstörningar i lever och njurar, svår tyreotoxikos eller myelomatos. Diabetiker med en 
serumkreatininnivå över 3 mg/dL bör inte undersökas om inte de möjliga fördelarna med
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undersökningen uppväger klart den extra risken. OMNIPAQUE rekommenderas inte till 
patienter med anuri.
Röntgentäta kontrastmedel är potentiellt farliga hos patienter med multipelt myelom 
eller annan paraproteinemi, särskilt hos de med terapeutiskt resistent anuri. Även om 
varken kontrastmedlet eller uttorkning separat har visat sig vara orsaken till anuri vid 
myelom, har det spekulerats i att kombinationen av båda kan vara orsaksfaktorer. 
Risken hos myelomatösa patienter är inte en kontraindikation; dock krävs särskilda 
försiktighetsåtgärder. Partiell uttorkning i förberedelserna av dessa patienter före 
injektion rekommenderas inte eftersom detta kan predisponera patienten för 
utfällning av myelomproteinet i njurtubuli. Ingen form av terapi, inklusive dialys, har 
lyckats vända effekten. Myelom, som förekommer vanligast hos personer över 40 år,

Joniska kontrastmedel, när de injiceras intravenöst eller intraarteriellt, kan främja sickling hos 
individer som är homozygota för sicklecellssjukdom.
Administrering av röntgentäta material till patienter som är kända eller misstänkta för att ha 
feokromocytom bör utföras med yttersta försiktighet. Om, enligt läkarens uppfattning, de 
möjliga fördelarna med sådana ingrepp överväger de övervägda riskerna, kan ingreppen 
utföras; Mängden röntgentätt medium som injiceras bör dock hållas till ett absolut minimum. 
Patientens blodtryck bör bedömas under hela proceduren och åtgärder för behandling av 
hypertensiv kris bör vara lätt tillgängliga.
Rapporter om sköldkörtelstorm efter användning av jodhaltiga, joniska röntgentäta kontrastmedel hos 
patienter med hypertyreos eller med en autonomt fungerande sköldkörtelknuta tyder på att denna 
ytterligare risk utvärderas hos sådana patienter innan något kontrastmedel används.
Allvarliga kutana biverkningar:Allvarliga kutana biverkningar (SCAR) kan utvecklas från 1 
timme till flera veckor efter intravaskulär administrering av kontrastmedel. Dessa reaktioner 
inkluderar Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (SJS/TEN), akut 
generaliserad exantematös pustulos (AGEP) och läkemedelsreaktion med eosinofili och 
systemiska symtom (DRESS). Reaktionens svårighetsgrad kan öka och tiden till debut kan minska 
vid upprepad administrering av kontrastmedel; profylaktiska mediciner kanske inte förhindrar 
eller mildrar allvarliga kutana biverkningar. Undvik att administrera Omnipaque till patienter 
med en historia av en allvarlig kutan biverkning av Omnipaque. Urografi bör utföras med 
försiktighet hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion och patienter med kombinerad njur- 
och leversjukdom.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt

Diagnostiska procedurer som involverar användning av röntgentäta diagnostiska medel bör utföras 
under ledning av personal med nödvändig utbildning och med grundlig kunskap om det särskilda 
förfarande som ska utföras. Lämpliga faciliteter bör finnas tillgängliga för att hantera eventuella 
komplikationer av proceduren, samt för akut behandling av allvarliga reaktioner på själva 
kontrastmedlet. Efter parenteral administrering av ett röntgentätt medel bör kompetent personal 
och akutinrättningar vara tillgängliga i minst 30 till 60 minuter eftersom allvarliga fördröjda 
reaktioner har inträffat (se BIVERKNINGAR: Intravaskulärt – Allmänt).

Förberedande uttorkning är farlig och kan bidra till akut njursvikt hos patienter med avancerad 
kärlsjukdom, diabetespatienter och hos känsliga icke-diabetespatienter (ofta äldre med redan 
existerande njursjukdom), spädbarn och små barn. Dehydrering hos dessa patienter
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tycks förstärkas av den osmotiska diuretiska effekten av urografiska medel. Man tror att 
vätskerestriktion över natten före utsöndringsurografi i allmänhet inte ger bättre visualisering 
hos normala patienter.Patienterna ska vara väl hydrerade före och efter administrering av 
något kontrastmedel, inklusive iohexol.
Akut njursvikt har rapporterats hos diabetespatienter med diabetisk nefropati och hos 
känsliga icke-diabetespatienter (ofta äldre med redan existerande njursjukdom) efter 
utsöndringsurografi. Därför bör noggrant överväga de potentiella riskerna innan denna 
röntgenprocedur utförs på dessa patienter.
Omedelbart efter operationen ska utsöndringsurografi användas med försiktighet hos 
njurtransplanterade.
Möjligheten för en reaktion, inklusive allvarliga, livshotande, dödliga, anafylaktoida eller 
kardiovaskulära reaktioner, ska alltid övervägas (se BIVERKNINGAR: Intravaskulära – 
Allmänt). Det är av yttersta vikt att en handlingsplan planeras noggrant i förväg för 
omedelbar behandling av allvarliga reaktioner, och att adekvat och lämplig personal finns 
lätt tillgänglig vid eventuella reaktioner.
Möjligheten av en idiosynkratisk reaktion hos känsliga patienter bör alltid övervägas (se 
BIVERKNINGAR: Intravaskulär – Allmänt). Den mottagliga populationen inkluderar, men är inte 
begränsad till, patienter med en historia av en tidigare reaktion på kontrastmedel, patienter med 
en känd känslighet för jod i sig och patienter med en känd klinisk överkänslighet: bronkial astma, 
hösnuva och födoämnesallergier .
Förekomsten av allvarliga idiosynkratiska reaktioner har föranlett användningen av flera 
förtestningsmetoder. Men man kan inte lita på förtestning för att förutsäga allvarliga reaktioner och kan 
i sig vara farligt för patienten. Det föreslås att en noggrann medicinsk historia med tonvikt på allergi och 
överkänslighet, före injektion av något kontrastmedel, kan vara mer exakt än förtestning för att 
förutsäga potentiella biverkningar.
En positiv historia av allergier eller överkänslighet kontraindikerar inte godtyckligt användningen av ett 
kontrastmedel där en diagnostisk procedur anses nödvändig, men försiktighet bör iakttas (se 
BIVERKNINGAR: Intravaskulärt - Allmänt). Premedicinering med antihistaminer eller kortikosteroider för 
att undvika eller minimera möjliga allergiska reaktioner hos sådana patienter bör övervägas och 
administreras med separata sprutor. Färska rapporter tyder på att sådan förbehandling inte förhindrar 
allvarliga livshotande reaktioner, men kan minska både deras förekomst och svårighetsgrad.

Även om osmolaliteten av OMNIPAQUE är låg jämfört med diatrizoat- eller jotalamatbaserade joniska 
medel med jämförbar jodkoncentration, kräver den potentiella övergående ökningen av den 
cirkulatoriska osmotiska belastningen hos patienter med kongestiv hjärtsvikt försiktighet under 
injektion. Dessa patienter bör observeras i flera timmar efter proceduren för att upptäcka fördröjda 
hemodynamiska störningar.
Allmän anestesi kan vara indicerat vid utförandet av vissa procedurer hos utvalda vuxna 
patienter; dock har en högre förekomst av biverkningar rapporterats hos dessa patienter och 
kan tillskrivas patientens oförmåga att identifiera ogynnsamma symtom, eller till den 
hypotensiva effekten av anestesi som kan minska hjärtminutvolymen och öka varaktigheten av 
exponeringen för kontrastmedel.
Angiografi bör undvikas när så är möjligt hos patienter med homocystinuri på grund av 
risken för att inducera trombos och emboli.
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Vid angiografiska procedurer bör man tänka på möjligheten att ta bort plack eller skada eller 
perforera kärlväggen under katetermanipulationerna och kontrastmedelsinjektion. 
Testinjektioner för att säkerställa korrekt kateterplacering rekommenderas.
Selektiv kransarteriografi ska endast utföras hos patienter där de förväntade fördelarna 
överväger den potentiella risken. De inneboende riskerna med angiokardiografi hos patienter 
med kroniskt lungemfysem måste vägas mot nödvändigheten för att utföra denna procedur.

När OMNIPAQUE ska injiceras med engångssprutor av plast, ska kontrastmedlet 
dras in i sprutan och användas omedelbart.
Om icke-engångsutrustning används, bör noggrann försiktighet vidtas för att förhindra 
kvarvarande kontaminering med spår av rengöringsmedel.
Parenterala produkter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före 
administrering. Om partiklar eller missfärgning förekommer, använd inte.

Information för patienter
Patienter som får injicerbara röntgentäta diagnostiska medel bör instrueras att: 
1. Informera din läkare om du är gravid (se KLINISK FARMAKOLOGI – 
Intravaskulär).
2. Informera din läkare om du är diabetiker eller om du har multipelt myelom, 

feokromocytom, homozygot sicklecellssjukdom eller känd sköldkörtelsjukdom (se 
VARNINGAR).

3. Informera din läkare om du är allergisk mot droger, mat eller om du har haft några reaktioner på tidigare 
injektioner av färgämnen som används för röntgenprocedurer (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt).

4. Informera din läkare om eventuella andra mediciner du för närvarande tar, inklusive 
receptfria läkemedel, innan du får detta läkemedel.

5. Rekommendera patienter att informera sin läkare om de får utslag efter att ha fått 
Omnipaque.

Interaktion med läkemedel/laboratorietest

Om jodhaltiga isotoper ska administreras för diagnos av sköldkörtelsjukdom, kan 
sköldkörtelvävnadens jodbindande kapacitet minska i upp till 2 veckor efter administrering av 
kontrastmedel. Sköldkörtelfunktionstester som inte beror på joduppskattning, t.ex. T3

hartsupptag eller direkta tyroxinanalyser, påverkas inte.
Många röntgentäta kontrastmedel är inkompatiblain vitromed vissa antihistaminer och 
många andra droger; Därför bör inga andra läkemedel blandas med kontrastmedel.

Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet
Inga långtidsstudier på djur har utförts för att utvärdera karcinogen potential, 
mutagenes eller om OMNIPAQUE kan påverka fertiliteten hos män eller kvinnor.

Graviditetskategori B
Reproduktionsstudier har utförts på råttor och kaniner med upp till 100 gånger den rekommenderade 
dosen för människor. Inga tecken på nedsatt fertilitet eller skada på fostret har visats på grund av 
OMNIPAQUE. Det finns dock inga studier på gravida kvinnor. Eftersom reproduktionsstudier på djur inte 
alltid förutsäger mänskligt svar, bör detta läkemedel endast användas under graviditet om det verkligen 
behövs.
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Ammande mödrar
Det är inte känt i vilken utsträckning iohexol utsöndras i modersmjölk. Många injicerbara 
kontrastmedel utsöndras dock oförändrade i bröstmjölk. Även om det inte har fastställts att 
allvarliga biverkningar förekommer hos ammande spädbarn, bör försiktighet iakttas när 
intravaskulära kontrastmedel administreras till ammande kvinnor. Flaskmatning kan ersätta 
amning under 24 timmar efter administrering av OMNIPAQUE.

Pediatrisk användning

Pediatriska patienter med högre risk att uppleva biverkningar under administrering av 
kontrastmedel kan inkludera de som har astma, känslighet för medicin och/eller allergener, 
kronisk hjärtsvikt, serumkreatinin högre än 1,5 mg/dL eller de som är yngre än 12 månader.

BIVERKNINGAR: Intravaskulär - Allmänt
Biverkningar efter användning av OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 och 
OMNIPAQUE 350 är vanligtvis av mild till måttlig svårighetsgrad. Men allvarliga, livshotande 
och dödliga reaktioner, mestadels av kardiovaskulärt ursprung, har associerats med 
administrering av jodhaltiga kontrastmedel, inklusive OMNIPAQUE. Injektion av 
kontrastmedel är ofta förknippad med känslan av värme och smärta, speciellt vid perifer 
angiografi; smärta och värme är mindre frekventa och mindre allvarliga med OMNIPAQUE än 
med många kontrastmedel.
Kardiovaskulära systemet:Arytmier inklusive PVC och PAC (2%), angina/bröstsmärta (1%) och 
hypotoni (0,7%). Andra inklusive hjärtsvikt, asystoli, bradykardi, takykardi och vasovagal reaktion 
rapporterades med en individuell incidens på 0,3 % eller mindre. I kontrollerade kliniska 
prövningar som involverade 1485 patienter inträffade ett dödsfall. Ett orsakssamband mellan detta 
dödsfall och iohexol har inte fastställts.
Nervsystem:Vertigo (inklusive yrsel och yrsel) (0,5 %), smärta (3 %), synavvikelser 
(inklusive dimsyn och fotom) (2 %), huvudvärk (2 %) och smakförvrängning (1 %). Andra, 
inklusive ångest, feber, motor- och talstörningar, kramper, parestesi, somnolens, stel 
nacke, hemipares, synkope, frossa, övergående ischemisk attack, hjärninfarkt och 
nystagmus rapporterades, med en individuell incidens på 0,3 % eller mindre. 
Andningssystem:Dyspné, rinit, hosta och laryngit, med en individuell incidens på 0,2 % 
eller mindre.
Mag-tarmsystemet:Illamående (2%) och kräkningar (0,7%). Andra, inklusive diarré, dyspepsi, 
kramp och muntorrhet rapporterades, med en individuell incidens på mindre än 0,1 %. Hud och 
bihang:Urtikaria (0,3 %), purpura (0,1 %), abscess (0,1 %) och klåda (0,1 %). Individuella 
biverkningar som inträffade i betydligt större utsträckning för ett specifikt förfarande listas under 
den indikationen.

Pediatrik
I kontrollerade kliniska prövningar som involverade 391 patienter för pediatrisk angiokardiografi, 
urografi och kontrastförstärkt datortomografisk huvudavbildning var biverkningar efter användning av 
OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 och OMNIPAQUE 350 i allmänhet mindre frekventa än hos vuxna.
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Kardiovaskulära systemet:Ventrikulär takykardi (0,5 %), 2:1 hjärtblock (0,5 %), hypertoni (0,3 
%) och anemi (0,3 %).
Nervsystem:Smärta (0,8%), feber (0,5%), smakavvikelse (0,5%) och kramper (0,3%). 
Andningssystem:Trängsel (0,3 %) och apné (0,3 %).
Mag-tarmsystemet:Illamående (1 %), hypoglykemi (0,3 %) och kräkningar (2 %). 
Hud och bihang:Utslag (0,3%).

Allmänna negativa reaktioner på kontrastmedia
Läkare bör vara uppmärksamma på förekomsten av biverkningar utöver de som 
diskuterats ovan.
Följande reaktioner har rapporterats efter administrering av andra intravaskulära joderade 
kontrastmedel, och i sällsynta fall med iohexol.Reaktioner på grund av teknik:hematom och 
ekkymos.Hemodynamiska reaktioner:venkramp och tromboflebit efter intravenös injektion.
Kardiovaskulära reaktioner:sällsynta fall av hjärtarytmier, reflextakykardi, bröstsmärtor, cyanos, 
hypertoni, hypotoni, perifer vasodilatation, chock och hjärtstillestånd. Endokrina reaktioner:
Sköldkörtelfunktionstester som tyder på hypotyreos eller övergående sköldkörtelsuppression har 
rapporterats som mindre vanliga efter administrering av jodhaltiga kontrastmedel till vuxna och 
pediatriska patienter, inklusive spädbarn. Vissa patienter behandlades för hypotyreos. Hud och 
subkutan vävnad:Reaktionerna sträcker sig från milda (utslag, erytem,   klåda, urtikaria, 
missfärgning av huden) till svåra: Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (SJS/
TEN), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) och läkemedelsreaktion med eosinofili och 
systemiska symtom (DRESS) ).Njurreaktioner:ibland övergående proteinuri och sällan oliguri eller 
anuri.Allergiska reaktioner:astmatiska attacker, nasala och konjunktivala symtom, hudreaktioner 
såsom urtikaria med eller utan klåda, liksom pleomorfa utslag, nysningar och tårbildning och, 
sällan, anafylaktiska reaktioner. Sällsynta dödsfall har inträffat, på grund av detta eller okända 
orsaker.Tecken och symtom relaterade till andningssystemet:lung- eller larynxödem, 
bronkospasm, dyspné;eller till nervsystemet: rastlöshet, skakningar, kramper.Andra reaktioner:
rodnad, smärta, värme, metallsmak, illamående, kräkningar, ångest, huvudvärk, förvirring, blekhet, 
svaghet, svettning, lokaliserade områden av ödem, särskilt ansiktskramper, neutropeni och yrsel. I 
sällsynta fall kan omedelbara eller fördröjda stelheter uppstå, ibland åtföljda av hyperpyrexi. Sällan 
uppträder "jodism" (svullnad i spottkörteln) från organiska joderade föreningar två dagar efter 
exponering och avtar den sjätte dagen.

I allmänhet är de reaktioner som är kända för att inträffa vid parenteral administrering av joderade 
kontrastmedel möjliga med vilket nonjoniskt medel som helst. Ungefär 95 procent av biverkningarna 
som åtföljer användningen av vattenlösliga intravaskulärt administrerade kontrastmedel är milda till 
måttliga i graden. Däremot har allvarliga, livshotande anafylaktoida reaktioner, mestadels av 
kardiovaskulärt ursprung, inträffat. Rapporterade dödsfall varierar från 6,6 per 1 miljon (0,00066 
procent) till 1 av 10 000 (0,01 procent). De flesta dödsfall inträffar under injektion eller 5 till 10 minuter 
senare; huvuddraget är hjärtstopp med hjärt-kärlsjukdom som den främsta förvärrande faktorn. Enstaka 
rapporter om hypotensiv kollaps och chock finns i litteraturen. Incidensen av chock uppskattas till 1 av 
20 000 (0,005 procent) patienter.
Biverkningar på injicerbara kontrastmedel delas in i två kategorier: kemotoxiska reaktioner och 
idiosynkratiska reaktioner.
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Kemotoxiska reaktioner är resultatet av kontrastmedlets fysikalisk-kemiska egenskaper, dosen och 
injektionshastigheten. Alla hemodynamiska störningar och skador på organ eller kärl som 
perfunderas av kontrastmedlet ingår i denna kategori.
Idiosynkratiska reaktioner inkluderar alla andra reaktioner. De förekommer oftare hos patienter 20 till 40 år 
gamla. Idiosynkratiska reaktioner kan eller kanske inte beror på mängden injicerad dos, hastigheten på 
injektionen och det röntgenologiska förfarandet. Idiosynkratiska reaktioner är uppdelade i mindre, 
mellanliggande och svåra. De mindre reaktionerna är självbegränsade och av kort varaktighet; de allvarliga 
reaktionerna är livshotande och behandlingen är brådskande och obligatorisk.
Den rapporterade incidensen av biverkningar av kontrastmedel hos patienter med en historia av allergi 
är dubbelt så hög som för den allmänna befolkningen. Patienter med tidigare reaktioner på ett 
kontrastmedel är tre gånger mer mottagliga än andra patienter. Känsligheten för kontrastmedel verkar 
dock inte öka vid upprepade undersökningar.
De flesta biverkningar av injicerbara kontrastmedel uppträder inom 1 till 3 minuter efter påbörjad 
injektion, men fördröjda reaktioner kan uppstå.
Oavsett vilket kontrastmedel som används är den totala uppskattade incidensen av allvarliga 
biverkningar högre med angiokardiografi än med andra procedurer. Hjärtdekompensation, 
allvarliga arytmier, angina pectoris eller myokardischemi eller infarkt kan förekomma under 
angiokardiografi och vänster ventrikulografi. Elektrokardiografiska och hemodynamiska avvikelser 
förekommer mindre frekvent med OMNIPAQUE än med diatrizoatmeglumin och 
diatrizoatnatriuminjektion.

ÖVERDOSERING
Överdosering kan förekomma. De skadliga effekterna av överdosering är livshotande och 
påverkar främst lung- och kardiovaskulära system. Symtomen inkluderar: cyanos, bradykardi, 
acidos, lungblödning, kramper, koma och hjärtstillestånd. Behandling av en överdosering är 
inriktad på att stödja alla vitala funktioner och att snabbt inleda symtomatisk terapi.

Den intravenösa LD50värden för OMNIPAQUE (i gram jod per kilogram kroppsvikt) är 24,2 
hos möss och 15,0 hos råttor.

DOSERING OCH ADMINISTRERING — Allmänt
Som med alla röntgentäta kontrastmedel ska den lägsta dos av OMNIPAQUE som krävs för att 
erhålla adekvat visualisering användas. En lägre dos kan minska risken för en biverkning. De flesta 
procedurer kräver inte användning av vare sig den maximala volymen eller den högsta 
koncentrationen av OMNIPAQUE. Kombinationen av volym och koncentration av OMNIPAQUE som 
ska användas ska noggrant individualiseras med hänsyn till faktorer som ålder, kroppsvikt, kärlets 
storlek och blodflödet i kärlet. Andra faktorer såsom förväntad patologi, grad och omfattning av 
opacifiering som krävs, struktur(er) eller område som ska undersökas, sjukdomsprocesser som 
påverkar patienten och utrustning och teknik som ska användas bör beaktas.

Steril teknik måste användas vid alla vaskulära injektioner som involverar kontrastmedel. Uttag av 
kontrastmedel från deras behållare bör ske under aseptiska förhållanden med steril utrustning. Sterila 
tekniker måste användas med alla invasiva ingrepp. Om icke-engångsutrustning används, bör 
noggrann försiktighet vidtas för att förhindra kvarvarande kontaminering med spår av 
rengöringsmedel.
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Det kan vara önskvärt att lösningar av radiopaka diagnostiska medel används vid kroppstemperatur när de 
injiceras.
Parenterala produkter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före 
administrering närhelst lösning och behållare tillåter. Lösningar av OMNIPAQUE ska endast användas 
om de är klara och inom det normala färglösa till svagt gula området. Om partiklar eller missfärgning 
förekommer, använd inte.

INDIVIDUELLA INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
ANGIOKARDIOGRAFI
Farmakologi—hemodynamiska förändringar
OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/ml är indicerat för vuxna för 
angiokardiografi (ventrikulografi, aortarotsinjektioner och selektiv 
kransarteriografi).
OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/ml är indicerat till barn för angiokardiografi 
(ventrikulografi, pulmonell arteriografi och venografi, och studier av kollaterala artärer).

OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml är indicerat till barn för 
angiokardiografi (ventrikulografi).
Efter både ventrikulär och koronarinjektion var minskningen av systoliskt tryck mindre uttalad och 
återgick till utgångsvärden tidigare med OMNIPAQUE 350 än med diatrizoatmeglumin och 
diatrizoatnatriuminjektion.
OMNIPAQUE 350 gav mindre QT-intervallförlängning än vad som setts med diatrizoat-
meglumin och diatrizoatnatriuminjektion.
Hos barn, efter injektion på alla ställen, men särskilt efter ventrikulära och pulmonella 
artärinjektioner, var minskningar i både systoliskt och diastoliskt intravaskulärt tryck signifikant 
mindre uttalat med OMNIPAQUE 350 än med diatrizoat meglumin och 
diatrizoatnatriuminjektion.
Hos barn gav OMNIPAQUE 350 signifikant mindre förkortning av RR-intervallet än vad som 
ses med diatrizoat-meglumin och diatrizoatnatriuminjektion.
Om upprepade injektioner görs i snabb följd, är alla dessa förändringar sannolikt mer 
uttalade. (Se DOSERING OCH ADMINISTRERING.)

Försiktighetsåtgärder

Vid administrering av stora doser av OMNIPAQUE 350 är kontinuerlig övervakning av vitala tecken 
önskvärt. Försiktighet tillråds vid administrering av stora volymer till patienter med begynnande 
hjärtsvikt på grund av risken för att det redan existerande tillståndet kan förvärras. Hypotoni bör 
korrigeras omedelbart eftersom det kan inducera allvarliga arytmier.
Särskild försiktighet med avseende på dosering bör iakttas hos patienter med högerkammarsvikt, 
pulmonell hypertoni eller stenotiska pulmonella kärlbäddar på grund av de hemodynamiska 
förändringar som kan uppstå efter injektion i den högra hjärtutflödeskanalen. (Se 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.)
Pediatriska patienter med högre risk att uppleva biverkningar under administrering av 
kontrastmedel kan inkludera de som har astma, känslighet för medicin och/eller allergener, 
kronisk hjärtsvikt, serumkreatinin högre än 1,5 mg/dL eller de som är yngre än 12 månader.

Negativa reaktioner
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Kardiovaskulära systemreaktioner vid angiokardiografi inkluderade angina (8 %), 
hypotoni (2,5 %), bradykardi (1,0 %) och takykardi (1,0 %). (Se BIVERKNINGAR: 
Intravaskulär – Allmänt.)

Dosering och administrering
Den individuella dosen eller volymen bestäms av storleken på strukturen som ska visualiseras, den 
förväntade graden av hemodilution och valvulär kompetens. Vikt är ett mindre övervägande hos 
vuxna, men måste beaktas hos spädbarn och småbarn. Volymen av varje enskild injektion är en 
viktigare faktor än den totala dosen som används. När stora individuella volymer administreras, 
som vid ventrikulografi och aortografi, har det föreslagits att flera minuter tillåts förflyta mellan 
varje injektion för att möjliggöra avtagande av möjliga hemodynamiska störningar. Den 
rekommenderade enstaka injektionsvolymen av OMNIPAQUE 350 för angiografiska ingrepp hos 
vuxna och de rekommenderade enstaka injektionsvolymerna av OMNIPAQUE 350 och OMNIPAQUE 
300 för angiografiska ingrepp hos barn är följande:

Ventrikulografi
Vuxna:Den vanliga vuxenvolymen för en enstaka injektion är 40 mL med ett intervall på 30 mL till 
60 mL. Detta kan upprepas vid behov. I kombination med selektiv kransarteriografi bör den totala 
administrerade volymen inte överstiga 250 ml (87,5 gI).
Pediatrik:Den vanliga engångsdosen av OMNIPAQUE 350 är 1,25 ml/kg kroppsvikt med ett 
intervall på 1,0 ml/kg till 1,5 ml/kg. För OMNIPAQUE 300 är den vanliga engångsdosen 1,75 ml/
kg med ett intervall på 1,5 ml/kg till 2,0 ml/kg. När flera injektioner ges ska den totala 
administrerade dosen inte överstiga 5 ml/kg upp till en total volym på 250 ml OMNIPAQUE 350 
eller upp till en total volym på 291 ml OMNIPAQUE 300.

Selektiv kransarteriografi
Den vanliga volymen för vuxna för höger eller vänster kransarteriografi är 5 mL (intervall 3 mL till 14 mL) 
per injektion.

Studie av aortarot och båge när den används ensam
Den vanliga enstaka injektionsvolymen för vuxna är 50 mL, med ett intervall på 20 mL till 75 mL.

Pulmonell angiografi
Pediatrik:Den vanliga engångsdosen är 1,0 ml/kg OMNIPAQUE 350.

Kombinerade angiokardiografiska procedurer 
Flera procedurer
Vuxna:Visualisering av flera kärlsystem och målorgan är möjlig under en enda 
röntgenundersökning av patienten.
Stora doser av OMNIPAQUE 350 tolererades väl vid angiografiska procedurer som krävde flera 
injektioner.
Den maximala totala volymen för flera procedurer bör inte överstiga 250 ml av 350 mgI/ml (87,5 
gI).
Pediatrik:Visualisering av flera kärlsystem och målorgan är möjlig under en enda 
röntgenundersökning av patienten.
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Den maximala totala dosen för flera injektionsprocedurer bör inte överstiga 5,0 ml/kg upp till en 
total volym på 250 ml OMNIPAQUE 350 eller 6,0 ml/kg upp till en total volym av 291 ml 
OMNIPAQUE 300.

AORTOGRAFI OCH SELECTIV VISCERAL ARTERIOGRAFI OMNIPAQUE 300 i en koncentration 
av 300 mgI/ml och OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/ml är indicerade till vuxna 
för användning vid aortografi och selektiv visceral arteriografi inklusive studier av aortabågen, 
aorta ascendens och abdominalaorta och dess grenar ( celiaki, mesenteria, njur-, lever- och 
mjältartärer).
OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/ml är indicerat till barn för användning vid 
aortografi inklusive studier av aortaroten, aortabågen, uppåtgående och nedåtgående aorta.

Försiktighetsåtgärder

Under förhållanden med långsammare aortacirkulation finns det en ökad sannolikhet för att aortografi 
orsakar muskelspasmer. Enstaka allvarliga neurologiska komplikationer, inklusive paraplegi, har också 
rapporterats hos patienter med obstruktion av aortoiliaca, obstruktion av lårbensartären, 
bukkompression, hypotoni, hypertoni, spinalbedövning och injektion av vasopressorer för att öka 
kontrasten. Hos dessa patienter bör koncentrationen, volymen och antalet upprepade injektioner av 
mediet hållas på ett minimum med lämpliga intervall mellan injektionerna. Positionen för patienten och 
kateterspetsen bör övervakas noggrant.
Inträde av en stor aortados i njurartären kan, även i frånvaro av symtom, orsaka albuminuri, 
hematuri och förhöjt kreatinin- och ureakväve. Snabb och fullständig återgång av funktion följer 
vanligtvis. (Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.)

Negativa reaktioner
Se BIVERKNINGAR: Intravaskulär—Allmänt, och BIVERKNINGAR—
ANGIOKARDIOGRAFI.

Dosering och administrering
Vuxna:Den vanliga volymen för vuxna som en enstaka injektion är 50 ml till 80 ml för aorta, 30 ml till 
60 ml för större grenar inklusive celiaki och mesenteriska artärer, och 5 ml till 15 ml för njurartärer. 
Upprepade injektioner kan utföras om så är indicerat, men den totala volymen bör inte överstiga 
291 mL OMNIPAQUE 300 eller 250 mL OMNIPAQUE 350 (87,5 gI).
Pediatrik:Den vanliga engångsdosen är 1,0 ml/kg OMNIPAQUE 350 och bör inte 
överstiga 5,0 ml/kg upp till en total volym på 250 ml OMNIPAQUE 350.

CEREBRAL ARTERIOGRAFI
OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml är indicerat för vuxna för användning vid cerebral 
arteriografi.
Graden av smärta och rodnad som ett resultat av användningen av OMNIPAQUE 300 vid cerebral 
arteriografi är mindre än den som ses vid jämförbara injektioner av många kontrastmedel.
Vid cerebral arteriografi bör patienter förberedas på lämpligt sätt i enlighet med existerande eller 
misstänkta sjukdomstillstånd.

Försiktighetsåtgärder
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Cerebral arteriografi bör utföras med extrem försiktighet med särskild försiktighet hos äldre 
patienter, patienter med dåligt kliniskt tillstånd, avancerad arterioskleros, svår arteriell hypertoni, 
nyligen genomförd cerebral emboli eller trombos och hjärtdekompensation.
Eftersom kontrastmedlet ges genom snabb injektion, bör patienten övervakas för eventuella 
ogynnsamma reaktioner. (Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.)

Negativa reaktioner
Cerebral arteriografi med vattenlösliga kontrastmedel har associerats med tillfälliga neurologiska 
komplikationer inklusive kramper, dåsighet, övergående pareser och lindriga synrubbningar, såsom 
fotoma med en varaktighet på 1 sekund eller mindre.
Reaktioner i det centrala nervsystemet vid cerebral arteriografi inkluderade fotomas (15 %), 
huvudvärk (5,5 %) och smärta (4,5 %). (Se BIVERKNINGAR: Intravaskulär – Allmänt.)

Dosering och administrering
OMNIPAQUE 300 rekommenderas för cerebral arteriografi vid följande volymer: vanlig 
halspulsåder (6 ml till 12 ml), inre halspulsåder (8 ml till 10 ml), extern halsartär (6 ml till 9 
ml) och vertebral artär (6 ml) ml till 10 ml).

KONTRASTFÖRBÄRD DATTOMOGRAFI
OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml, OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/mL 
och OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/ml är indicerade till vuxna för användning vid 
intravenös kontrastförstärkt datortomografi av huvud- och kroppsavbildningar snabb injektion eller 
infusionsteknik.
OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml och OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/
ml är indicerade till barn för användning vid intravenös kontrastförstärkt datortomografisk 
huvudavbildning genom snabb bolusinjektion.

CT-SCANNING AV HUVUDET
OMNIPAQUE kan användas för att omdefiniera diagnostisk precision i områden i hjärnan som annars kanske inte 
hade visualiserats på ett tillfredsställande sätt.

Tumörer
OMNIPAQUE kan vara användbar för att undersöka förekomsten och omfattningen av vissa 
maligniteter såsom: gliom inklusive maligna gliom, glioblastom, astrocytom, oligodendrogliom 
och gangliom, ependymom, medulloblastom, meningiom, neuroom, pinealom, hypofys-
geropharyngiomer, carni-geropharyngioma, carni Användbarheten av kontrastförbättring för 
undersökning av retrobulbar utrymme och i fall av låggradigt eller infiltrativt gliom har inte 
visats. I förkalkade lesioner är det mindre sannolikhet för förbättring. Efter behandling kan 
tumörer visa minskad eller ingen förstärkning. Opacifieringen av inferior vermis efter 
administrering av kontrastmedel har resulterat i falsk positiv diagnos i ett antal annars 
normala studier.

Ickeoplastiska tillstånd
OMNIPAQUE kan vara fördelaktigt vid bildförbättring av icke-neoplastiska lesioner. Nyligen 
debuterade hjärninfarkter kan bättre visualiseras med kontrastförbättring, medan vissa infarkter 
skyms om kontrastmedel används. Användningen av jodhaltiga kontrastmedel resulterar
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i förbättring i cirka 60 procent av de hjärninfarkter som studerades från en till fyra veckor från 
början av symtomen.
Ställen för aktiv infektion kan också förstärkas efter administrering av kontrastmedel. Arteriovenösa 
missbildningar och aneurysm kommer att visa kontrastförbättring. För dessa vaskulära lesioner är 
förstärkningen troligen beroende av jodhalten i den cirkulerande blodpoolen. Hematom och 
intraparenkymala blödningar visar sällan kontrastförstärkning. I fall av intraparenkymal koagel, för 
vilka det inte finns någon uppenbar klinisk förklaring, kan administrering av kontrastmedel vara till 
hjälp för att utesluta risken för associerad arteriovenös missbildning.

CT-SKANNING AV KROPPEN
OMNIPAQUE kan vara användbart för att förbättra datortomografiska bilder för detektion och 
utvärdering av lesioner i levern, bukspottkörteln, njurarna, aortan, mediastinum, bäckenet, bukhålan 
och retroperitonealt utrymme.
Förbättring av datortomografi med OMNIPAQUE kan vara till nytta för att fastställa diagnoser av vissa 
lesioner på dessa platser med större säkerhet än vad som är möjligt med enbart CT. I andra fall kan 
kontrastmedlet tillåta visualisering av lesioner som inte setts med enbart CT (dvs. tumörförlängning) 
eller kan hjälpa till att definiera misstänkta lesioner som ses med oförstärkt CT (dvs. pankreascysta).

För information om användning av utspädd oral plus intravenös OMNIPAQUE i CT av buken, se 
INDIVIDUELLA INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING – Oral användning.

Försiktighetsåtgärder

Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.

Negativa reaktioner
Omedelbart efter intravaskulär injektion av kontrastmedel är en övergående känsla av mild 
värme inte ovanlig. Värme är mindre frekvent med OMNIPAQUE än med joniska medier. (Se 
BIVERKNINGAR: Intravaskulär – Allmänt.)

Dosering och administrering
Koncentrationen och volymen som krävs beror på utrustningen och bildtekniken som används.

OMNIPAQUE (iohexol) Injektion
Den dos som rekommenderas för användning till vuxna för kontrastförstärkt datortomografi är 
följande:

Head Imaging
genom injektion:

70 mL till 150 mL (21 gI till 45 gI) OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml) 80 
mL (28 gI) OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)

Head Imaging 120 mL till 250 mL (29 gI till 60 gI) av OMNIPAQUE 240 (240 mgI/ml) genom 
infusion:

Kroppsavbildning
genom injektion:

50 mL till 200 mL (15 gI till 60 gI) av OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml) 60 
mL till 100 mL (21 gI till 35 gI) av OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)
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Den dos som rekommenderas för användning till barn för kontrastförstärkt datortomografisk 
huvudavbildning är 1,0 mL/kg till 2,0 mL/kg för OMNIPAQUE 240 eller OMNIPAQUE 300. Det bör inte 
vara nödvändigt att överskrida en maximal dos på 28 gI med OMNIPAQUE 240 eller 35 gI med 
OMNIPAQUE 300.

26

Referens-ID: 4080358



DIGITAL SUBTRAKTION ANGIOGRAFI 
Intravenös administrering
OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/ml är indicerat till vuxna för användning vid 
intravenös digital subtraktionsangiografi (IVDSA) av kärlen i huvudet, halsen och buken, njurarna 
och perifera kärl.
Arteriogram av diagnostisk kvalitet kan erhållas efter intravenös administrering av kontrastmedel 
med användning av digital subtraktion och datoravbildningsförbättringstekniker. Den intravenösa 
administreringsvägen med användning av dessa tekniker har fördelen av att vara mindre invasiv än 
motsvarande selektiva kateterplacering av medium. Dosen administreras i en perifer ven, den övre 
hålvenen eller höger förmak, vanligtvis genom mekanisk injektion men ibland genom snabb 
manuell injektion. Tekniken har använts för att visualisera ventriklarna, aortan och de flesta av dess 
större grenar, inklusive halspulsåder, cerebral, vertebral, renal, celiaki, mesenterika och de större 
perifera kärlen i extremiteterna. Radiografisk visualisering av dessa strukturer är möjlig tills 
betydande hemodilution inträffar.
OMNIPAQUE 350 kan injiceras intravenöst som en snabb bolus för att ge arteriell visualisering med 
digital subtraktionsröntgen. Preprocessuella mediciner anses inte nödvändiga. OMNIPAQUE 350 
har tillhandahållit diagnostiska arteriella röntgenbilder hos cirka 95 % av patienterna. I vissa fall har 
dålig arteriell visualisering tillskrivits patientrörelser. OMNIPAQUE 350 tolereras mycket väl i 
kärlsystemet. Patienternas obehag (allmän känsla av värme och/eller smärta) efter injektion är 
mindre än med olika andra kontrastmedel.

Försiktighetsåtgärder

Eftersom kontrastmedlet vanligtvis administreras mekaniskt under högt tryck, kan bristning av 
mindre perifera vener uppstå. Det har föreslagits att detta kan undvikas genom att använda en 
intravenös kateter gängad proximalt bortom större bifloder eller, i fallet med antecubitalvenen, in 
i den övre hålvenen. Ibland används lårbensvenen. (Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.)

Negativa reaktioner
Kardiovaskulära systemreaktioner i digital arteriografi inkluderade transienta PVC (16 %) 
och PAC (6,5 %). (Se BIVERKNINGAR: Intravaskulär – Allmänt.)

Dosering och administrering
Den vanliga injektionsvolymen av OMNIPAQUE 350 för den intravenösa digitala tekniken är 30 mL till 50 
mL av en 350 mgI/ml lösning. Detta administreras som en bolus med 7,5 till 30 ml/sekund med hjälp av 
en tryckinjektor. Insprutningsvolymen och -hastigheten beror främst på typen av utrustning och teknik 
som används.
Tre eller flera injektioner kan ofta krävas, upp till en total volym som inte får överstiga 250 ml (87,5 
gI).

Intraarteriell administrering
OMNIPAQUE 140 i en koncentration av 140 mgI/ml är indicerat för användning vid intraarteriell 
digital subtraktionsangiografi av huvud, hals, buk, njure och perifera kärl. Den intraarteriella 
administreringsvägen har fördelarna med att tillåta en lägre total dos av kontrastmedel eftersom 
det finns mindre hemodilution än med den intravenösa administreringsvägen. Patienter med dålig 
hjärtminutvolym skulle förväntas ha bättre kontrastförstärkning efter intraarteriell
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administrering jämfört med intravenös administrering. En högre koncentration av kontrastmedel 
kan behövas för att underlätta kateterplacering under fluoroskopisk kontroll.

Försiktighetsåtgärder

Intraarteriella högtrycksinjektioner kan orsaka bristning av mindre perifera artärer. (Se 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.)

Negativa reaktioner
Reaktioner i centrala nervsystemet vid intraarteriell digital angiografi inkluderar övergående 
ischemiattacker (1,6 %) och hjärninfarkter (1,6 %). Dessa inträffade hos högriskpatienter som 
genomgick en cerebral undersökning och förhållandet till kontrastmedlet var osäkert. (Se 
BIVERKNINGAR – Allmänt.) Huvudvärk förekom hos 6,3 % av patienterna, som alla genomgick 
hjärnundersökningar.

Dosering och administrering
Mekanisk eller handinjektion kan användas för att administrera en eller flera intraarteriella 
bolusinjektioner av OMNIPAQUE 140. Injektionsvolymen och hastigheten beror på typen av utrustning, 
teknik som används och det vaskulära området som ska visualiseras. Följande volymer och 
injektionshastigheter har använts med OMNIPAQUE 140.

Volym/injektion
(ml)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Injektionshastighet
(ml/sek)

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

Artärer
Aorta
Carotis
Femoral
Vertebral
Njur
Andra grenar av aortan 
(inkluderar subclavia, axillär, 
innominat och iliac)

PERIFER ANGIOGRAFI
OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml eller OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/
ml är indicerat för vuxna för användning vid perifer arteriografi. OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 
240 mgI/ml eller OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml är indicerat för vuxna för 
användning vid perifer venografi.
Lugnande medicin kan användas före användning. Anestesi anses inte nödvändigt. 
Patienternas obehag under och omedelbart efter injektion är avsevärt mindre än efter 
injektion av olika andra kontrastmedel. Måttligt till kraftigt obehag är mycket ovanligt.

Försiktighetsåtgärder

Pulsering bör finnas i artären som ska injiceras. Vid thromboangiitis obliterans, eller stigande 
infektion i samband med svår ischemi, bör angiografi utföras med yttersta försiktighet, om 
alls. (Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.)
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Negativa reaktioner
En övergående känsla av mild värme är vanligt, omedelbart efter injektionen. Detta 
har inte stört förfarandet.
I flebografi var förekomsten av bensmärta 21%. Detta var vanligtvis lindrigt och varade en 
kort tid efter injektionen. (Se BIVERKNINGAR: Intravaskulär – Allmänt.)

Dosering och administrering
Den volym som krävs kommer att bero på storleken, flödeshastigheten och sjukdomstillståndet hos det injicerade 
kärlet och på patientens storlek och tillstånd, såväl som avbildningstekniken som används.
Den dos som rekommenderas för användning vid perifer angiografi är följande:

Aortofemoral avrinning: 20 mL till 70 mL OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml) 30 
mL till 90 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Selektiva arteriogram: 
(femoral/iliac)

10 mL till 30 mL OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml) 10 
mL till 60 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Venografi (per ben): 20 mL till 150 mL OMNIPAQUE 240 (240 mgI/ml) 40 
mL till 100 mL OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

EXKRETORISK UROGRAFI
OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml eller OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/
ml är indicerat för användning hos vuxna vid utsöndringsurografi för att ge diagnostisk kontrast i 
urinvägarna.
OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml är indicerat till barn för 
utsöndringsurografi. (Se avsnitt III för information om tömningscystouretrografi.)
För farmakokinetik för utsöndring hos vuxna, se KLINISK FARMAKOLOGI – 
Intravaskulär.

Försiktighetsåtgärder

Förberedande uttorkning rekommenderas inte till äldre, spädbarn, småbarn, diabetes- eller 
azotemipatienter eller till patienter med misstänkt myelomatos.
Pediatriska patienter med högre risk att uppleva biverkningar under administrering av 
kontrastmedel kan inkludera de som har astma, känslighet för medicin och/eller allergener, 
kronisk hjärtsvikt, serumkreatinin högre än 1,5 mg/dL eller de som är yngre än 12 månader.

Eftersom det finns en möjlighet till tillfällig suppression av urinbildning, rekommenderas att ett lämpligt 
intervall förflyter innan utsöndringsurografi upprepas, särskilt hos patienter med unilateral eller bilateral 
minskning av njurfunktionen. (Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.)

Negativa reaktioner
Se BIVERKNINGAR: Intravaskulär—Allmänt.

Dosering och administrering
Vuxna:OMNIPAQUE 300 och OMNIPAQUE 350 i doser från 200 mgI/kg kroppsvikt till 350 mgI/
kg kroppsvikt har gett diagnostisk opacifiering av utsöndringssystemet hos patienter med 
normal njurfunktion.
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Pediatrik
Utsöndringsurografi
OMNIPAQUE 300 i doser på 0,5 ml/kg till 3,0 ml/kg kroppsvikt har gett diagnostisk opacifiering av 
utsöndringsorganen. Den vanliga dosen för barn är 1,0 ml/kg till 1,5 ml/kg. Dosering för spädbarn 
och barn ska administreras i proportion till ålder och kroppsvikt. Den totala administrerade dosen 
bör inte överstiga 3 ml/kg.

AVSNITT III
KLINISK FARMAKOLOGI—Användning av munhålan/kroppshålan
För de flesta kroppshåligheter absorberas den injicerade iohexolen i den omgivande vävnaden och 
elimineras av njurarna och tarmen som tidigare beskrivits i AVSNITT II,   KLINISK FARMAKOLOGI – 
Intravaskulär. Undersökningar av livmodern (hysterosalpingografi) och urinblåsan 
(tömningscystouretrografi) involverar nästan omedelbar dränering av kontrastmedel från kaviteten 
efter avslutad röntgenprocedur.
Oralt administrerad iohexol absorberas mycket dåligt från den normala mag-tarmkanalen. 
Endast 0,1 till 0,5 procent av den orala dosen utsöndrades via njurarna. Denna mängd kan 
öka i närvaro av tarmperforering eller tarmobstruktion. Iohexol tolereras väl och absorberas 
lätt om läckage in i bukhålan inträffar.
Visualisering av ledutrymmena, livmodern, äggledarna, peritonealbråck, bukspottkörtel- och 
gallgångarna och urinblåsan kan åstadkommas genom direkt injektion av kontrastmedel i området 
som ska studeras. Användningen av lämpliga jodkoncentrationer säkerställer diagnostisk densitet. 
Oralt administrerad OMNIPAQUE ger god visualisering av mag-tarmkanalen. OMNIPAQUE är särskilt 
användbart när bariumsulfat är kontraindicerat som hos patienter med misstänkt tarmperforation 
eller de där aspiration av kontrastmedel är en möjlighet.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING,
ALLMÄNT—Användning av munhålan/kroppshålan

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 och OMNIPAQUE 350 har osmolaliteter från cirka 1,8 till 3,0 
gånger den hos plasma (285 mOsm/kg vatten) och är hypertona under 
användningsförhållanden.
Vuxna:OMNIPAQUE 350 är indicerat för vuxna för artrografi och oral pass-thru-undersökning 
av mag-tarmkanalen.
OMNIPAQUE 300 är indicerat för vuxna för artrografi och hysterosalpingografi. OMNIPAQUE 
240 är indicerat för vuxna för artrografi, endoskopisk retrograd pankreatografi och 
kolangiopankreatografi, herniografi och hysterosalpingografi. OMNIPAQUE utspädd till 
koncentrationer från 6 mgI/ml till 9 mgI/ml administrerat oralt tillsammans med OMNIPAQUE 
300 i en koncentration av 300 mgI/ml administrerat intravenöst är indicerat till vuxna för 
kontrastförstärkt datortomografi av buken. Barn:OMNIPAQUE 300 är indicerat till barn för 
undersökning av mag-tarmkanalen.

OMNIPAQUE 240 är indicerat till barn för undersökning av mag-tarmkanalen. OMNIPAQUE 
180 är indicerat till barn för undersökning av mag-tarmkanalen. OMNIPAQUE utspädd till 
koncentrationer från 50 mgI/ml till 100 mgI/ml är indicerat till barn för 
tömningscystouretrografi.
OMNIPAQUE utspädd till koncentrationer från 9 mgI/ml till 21 mgI/ml administrerad oralt 
tillsammans med OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml eller OMNIPAQUE 300 vid
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en koncentration på 300 mgI/ml administrerad intravenöst är indicerad hos barn för 
användning i kontrastförstärkt datortomografi av buken.

KONTRAINDIKATIONER
OMNIPAQUE ska inte ges till patienter med känd överkänslighet mot iohexol.

VARNINGAR—Allmänt
Se AVSNITT II,   VARNINGAR—Allmänt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt

Se AVSNITT II,   FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.
Oralt administrerade hypertona kontrastmedel drar in vätska i tarmarna vilket, om det är tillräckligt 
allvarligt, kan resultera i hypovolemi. På samma sätt, hos spädbarn och småbarn, kan förekomsten av 
diarré resultera i hypovolemi. Plasmavätskeförlust kan vara tillräcklig för att orsaka ett chockliknande 
tillstånd som, om det inte behandlas, kan vara farligt. Detta är särskilt relevant för äldre, kakektiska 
patienter i alla åldrar samt spädbarn och små barn.

BIVERKNINGAR: Oral/Kroppen
Kavitetsanvändning—Allmänt

Kaviteter i kroppen

I kontrollerade kliniska prövningar som involverade 285 vuxna patienter för olika 
kroppsundersökningar med OMNIPAQUE 240, 300 och 350 rapporterades följande biverkningar. 
Kardiovaskulära systemet
Incidens > 1%: Ingen 
Incidens ≤ 1%: Hypertoni 
Nervsystem
Incidens > 1 %: Smärta (26 %)
Incidens ≤ 1 %: Huvudvärk, somnolens, feber, muskelsvaghet, sveda, illamående, 
skakningar, yrsel, synkope
Andningssystem
Ingen
Mag-tarmsystemet 
Incidens > 1 %: Ingen
Incidens ≤ 1%: Flatulens, diarré, illamående, kräkningar, buktryck 
Hud och bihang
Incidens > 1 %: Svullnad (22 %), värme (7 %) 
Incidens ≤ 1 %: Hematom vid injektionsstället
De vanligaste reaktionerna, smärta och svullnad, rapporterades nästan uteslutande efter artrografi 
och var generellt relaterade till proceduren snarare än kontrastmedlet. Gastrointestinala reaktioner 
rapporterades nästan uteslutande efter orala genomgångsundersökningar. För ytterligare 
information om biverkningar som kan förväntas med specifika procedurer, se INDIVIDUELLA 
INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING. För information om allmänna biverkningar på kontrastmedel, 
se AVSNITT II,   BIVERKNINGAR: Intravaskulärt – Allmänt.
Inga biverkningar associerade med användning av OMNIPAQUE för VCU-procedurer rapporterades 
hos 51 studerade pediatriska patienter.

Oral användning
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Se INDIVIDUELLA INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING: Oral användning – Biverkningar.

ÖVERDOSERING
Se även AVSNITT II,   ÖVERDOSERING.
Den rekommenderade dosen av OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/ml för oral 
genomgångsundersökning av mag-tarmkanalen för vuxna är 50 ml till 100 ml. I en fas I-studie 
administrerades 150 ml OMNIPAQUE 350 oralt till 11 friska manliga försökspersoner. Incidensen av 
diarré var 91 % (10 av 11) och magkramper var 27 % (3 av 11). Trots att alla dessa händelser var milda 
och övergående var förekomsten mer än dubbelt så hög som vid de rekommenderade doserna. Det är 
uppenbart från detta fynd att större volymer av hypertona kontrastmedel, som OMNIPAQUE, ökar den 
osmotiska belastningen i tarmen, vilket kan resultera i större vätskeförskjutningar.

DOSERING OCH ADMINISTRERING—Allmänt Se 
AVSNITT II,   DOSERING OCH ADMINISTRERING—Allmänt.

INDIVIDUELLA INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
Oral användning

Vuxna:OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/ml är indicerat till vuxna för användning vid oral 
pass-thru-undersökning av mag-tarmkanalen.
OMNIPAQUE utspädd till koncentrationer från 6 mgI/ml till 9 mgI/ml administrerat oralt 
tillsammans med OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml administrerat intravenöst är 
indicerat till vuxna för användning i kontrastförstärkt datortomografi av buken. Spädd oral plus 
intravenös OMNIPAQUE kan vara användbar när oförstärkt avbildning inte ger tillräcklig 
avgränsning mellan normala slingor i tarmen och intilliggande organ eller områden med misstänkt 
patologi.
Barn:OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml administrerat oralt eller rektalt är indicerat 
till barn för användning vid undersökning av mag-tarmkanalen.
OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml administrerat oralt eller rektalt är indicerat till barn 
för användning vid undersökning av mag-tarmkanalen.
OMNIPAQUE 180 i en koncentration av 180 mgI/ml administrerat oralt eller rektalt är indicerat till barn 
för användning vid undersökning av mag-tarmkanalen.
OMNIPAQUE utspädd till koncentrationer från 9 mgI/ml till 21 mgI/ml administrerat oralt i 
kombination med OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml eller OMNIPAQUE 300 i en 
koncentration av 300 mgI/ml administrerat intravenöst är indicerat till barn för användning som 
kontrast. förbättrad datortomografi av buken.

Försiktighetsåtgärder

Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.

Negativa reaktioner
Oral administrering av OMNIPAQUE är oftast förknippad med mild, övergående diarré, särskilt när 
höga koncentrationer och stora volymer administreras. Illamående, kräkningar och måttlig diarré 
har också rapporterats efter oralt administrerat OMNIPAQUE, men mycket mindre frekvent. För 
CT-undersökningar med utspädd oralt plus intravenöst kontrastmedel är det mer sannolikt att 
biverkningar är associerade med den intravenösa injektionen än den hypotoniska
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oral lösning. Det bör noteras att allvarliga eller anafylaktoida reaktioner som kan uppstå med 
intravaskulära joderade medier är möjliga efter administrering på andra sätt. Vuxna:I 
kontrollerade kliniska prövningar som involverade 54 vuxna patienter för oral pass-thru-
undersökning av mag-tarmkanalen med OMNIPAQUE 350, rapporterades följande biverkningar: 
diarré (42 %), illamående (15 %), kräkningar (11 %), buksmärtor ( 7 %), flatulens (2 %) och 
huvudvärk (2 %).
I kontrollerade kliniska studier som involverade 44 vuxna patienter för utspädd oral plus intravenös CT-
undersökning av mag-tarmkanalen med OMNIPAQUE 300, begränsades biverkningarna till en enda 
kräkningsrapport (2%).
Barn:I kontrollerade kliniska studier som involverade 58 pediatriska patienter för undersökning av 
mag-tarmkanalen vid koncentrationer på 180 och 300 mgI/ml, rapporterades följande 
biverkningar: diarré (36 %), kräkningar (9 %), illamående (5 %), feber (5%), hypotoni (2%), 
buksmärtor (2%) och urtikaria (2%). I kliniska studier noterades en ökad frekvens och 
svårighetsgrad av diarré med en ökning av den administrerade koncentrationen och dosen av 
radiokontrastmedlet.
I kontrollerade kliniska studier som involverade 69 pediatriska patienter för utspädd oral plus 
intravenös CT-undersökning av mag-tarmkanalen med OMNIPAQUE 240 och OMNIPAQUE 300, 
begränsades biverkningarna till en enda kräkningsrapport (1,4%).

Dosering och administrering
Vuxna:Den rekommenderade dosen av outspädd OMNIPAQUE 350 i en koncentration av 350 mgI/
ml för oral pass-thru-undersökning av mag-tarmkanalen hos vuxna är 50 ml till 100 ml beroende 
på undersökningens karaktär och patientens storlek.
Den rekommenderade orala dosen av OMNIPAQUE utspädd till koncentrationer av 6 mgI/ml till 9 
mgI/ml för kontrastförstärkt datortomografi av buken hos vuxna är 500 ml till 1000 ml. Mindre 
administrerade volymer behövs eftersom koncentrationen av den slutliga lösningen ökar (se tabell 
nedan). I samband med utspädd oral administrering är den rekommenderade dosen av 
OMNIPAQUE 300 administrerad intravenöst 100 ml till 150 ml. Den orala dosen administreras cirka 
20 till 40 minuter före den intravenösa dosen och bildupptagningen. Barn:Doseringen av outspädd 
OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 mgI/ml, OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 
mgI/ml eller OMNIPAQUE 180 i en koncentration av 180 mgI/ml för oral genomgångsundersökning 
av mag-tarmkanalen hos barn är beroende av på undersökningens art och patientens storlek. 
Baserat på klinisk erfarenhet rekommenderas att OMNIPAQUE 180 används till barn under 3 
månaders ålder. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 eller OMNIPAQUE 300 kan användas till barn 
från 3 månaders ålder och äldre. Följande doseringsriktlinjer rekommenderas:

Ålder

Mindre än 3 månader 
Tre månader till 3 år 
Fyra år till 10 år Mer 
än 10 år

Volym av OMNIPAQUE
5-30 ml
Upp till 60 ml
Upp till 80 ml
Upp till 100 ml

När det ges rektalt kan större volymer användas.
Den rekommenderade orala dosen av OMNIPAQUE utspädd till koncentrationer av 9 mgI/ml 
till 21 mgI/ml för kontrastförstärkt datortomografi av buken hos barn är 180 ml till
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750 ml. Mindre administrerade volymer behövs eftersom koncentrationen av den slutliga 
lösningen ökar (se tabell nedan). Den totala orala dosen i gram jod bör i allmänhet inte 
överstiga 5 gI för barn under 3 år och 10 gI för barn från 3 till 18 år. Den orala dosen kan ges 
på en gång eller under en period av 30 till 45 minuter om det är svårt att konsumera den 
erforderliga volymen.
I samband med utspädd oral administrering är den rekommenderade dosen av OMNIPAQUE 240 
och OMNIPAQUE 300 2,0 ml/kg vid intravenös administrering med ett intervall på 1,0 ml/kg till 2,0 
ml/kg. Dosering för spädbarn och barn ska administreras i proportion till ålder och kroppsvikt. Den 
totala intravenöst administrerade dosen bör inte överstiga 3 ml/kg. Den orala dosen administreras 
cirka 30 till 60 minuter före den intravenösa dosen och bildupptagningen. OMNIPAQUE kan spädas 
med vatten eller dryck enligt följande:

Att uppnå
En liter

Kontrast Medium kl
En slutlig koncentration

(mgI/ml) av
6

Lägg till

Lagerkoncentration
av OMNIPAQUE

(mgI/ml)

Till
Vatten, kolsyrat
Dryck, mjölk eller

Juice
(ml)
975
980
983

Volym
(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

Spädningar av OMNIPAQUE ska beredas precis före användning och eventuell oanvänd del 
kasseras efter proceduren.

TÖMNINGSCYSTOURETROGRAFI (VCU)
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OMNIPAQUE utspädd till koncentrationer från 50 mgI/ml till 100 mgI/ml är indicerat till 
barn för tömningscystouretrografi. VCU utförs ofta i samband med utsöndringsurografi.

Försiktighetsåtgärder

Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.
Eftersom VCU-proceduren kräver instrumentering, bör särskilda försiktighetsåtgärder iakttas hos de 
patienter som är kända för att ha en akut urinvägsinfektion. Fyllning av urinblåsan bör göras med jämn 
hastighet, varvid försiktighet iakttas för att undvika överdrivet tryck. Sterila procedurer är viktiga.

Negativa reaktioner
Se BIVERKNINGAR—Allmänt.

Dosering och administrering
OMNIPAQUE kan spädas, med aseptisk teknik, med sterilt vatten för injektion till en 
koncentration av 50 mgI/ml till 100 mgI/ml för tömningscystouretrografi. Koncentrationen kan 
variera beroende på patientens storlek och ålder samt med den teknik och den utrustning som 
används. Tillräcklig volym kontrastmedel bör administreras för att fylla blåsan tillräckligt. Den 
vanliga volymen sträcker sig från 50 mL till 300 mL OMNIPAQUE i en koncentration av 100 
mgI/ml och 50 mL till 600 mL OMNIPAQUE i en koncentration av 50 mgI/mL. OMNIPAQUE kan 
spädas med sterilt vatten för injektion enligt tabellen nedan:

Att uppnå
En final

Koncentration
(mgI/ml)

100
90
80
70
60
50

Lägg till
Varje 100 ml OMNIPAQUE sterilt 

vatten för injektion, 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

Spädningar av OMNIPAQUE ska beredas precis före användning och eventuell oanvänd del 
kasseras efter proceduren.

ARTROGRAFI
OMNIPAQUE 240 vid en koncentration av 240 mgI/ml eller OMNIPAQUE 300 vid en koncentration av 
300 mgI/ml eller OMNIPAQUE 350 vid en koncentration av 350 mgI/ml indikeras vid röntgen av 
knäleden hos vuxna och OMNIPAQUE 240 vid en koncentration av 350 mgI/mL 240 mgI/mL eller 
OMNIPAQUE 300 vid en koncentration av 300 mgI/ml indikeras vid radiografi av axelleden hos 
vuxna och OMNIPAQUE 300 vid en koncentration av 300 mgI/ml indikeras vid radiografi av 
käkleden hos vuxna. Artrografi kan vara till hjälp vid diagnos av posttraumatiska eller degenerativa 
ledsjukdomar, synovialruptur, visualisering av kommunicerande bursa eller cystor och vid 
meniskografi.

35

Referens-ID: 4080358



Försiktighetsåtgärder

Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.
Strikt aseptisk teknik krävs för att förhindra infektion. Fluoroskopisk kontroll bör användas för att 
säkerställa korrekt nålplacering, förhindra extrakapsulär injektion och förhindra utspädning av 
kontrastmedel. Otillbörligt tryck ska inte utövas under injektionen.

Negativa reaktioner
Injektion av OMNIPAQUE i leden är förknippad med övergående obehag, dvs smärta, svullnad. 
Emellertid kan försenade, allvarliga eller ihållande obehag förekomma ibland. Allvarlig smärta kan 
ofta uppstå vid otillbörlig användning av tryck eller injektion av stora volymer. Ledsvullnad efter 
injektion är mindre med OMNIPAQUE än med högt osmolärt jonkontrastmedium. Dessa typer av 
reaktioner är i allmänhet procedurberoende och av högre frekvens när dubbelkontrastteknik 
används.
Nervsystem:Svullnadskänsla (42 %), smärta (29 %), värmekänsla (13 %) och 
muskelsvaghet (0,7 %).
Hud och bihang:Hematom vid injektionsstället (0,7%).

Dosering och administrering
Artrografi utförs vanligtvis under lokalbedövning. Mängden OMNIPAQUE som injiceras 
beror på storleken på leden som ska undersökas och den teknik som används. Mindre 
volymer kontrastmedel injiceras vanligtvis för knä- och axelartrografi när 
dubbelkontrastundersökningar med 15 mL till 100 mL luft utförs.
Följande koncentrationer och volymer rekommenderas för normala knä-, axel- och käkleder 
hos vuxna men bör fungera som riktlinjer eftersom lederna kan kräva mer eller mindre 
kontrastmedel för optimal visualisering.

KNÄ
OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 350

AXEL
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 240

TEMPOROMANDIBULÄR
OMNIPAQUE 300 0,5 mL till 1,0 mL

Lägre volymer
rekommenderad
för dubbel kontrast
undersökningar;
högre volymer
rekommenderad
för enkel kontrast
undersökningar.

5 mL till 15 mL
5 mL till 15 mL
5 mL till 10 mL

10 ml
3 ml }

Passiv eller aktiv manipulation används för att sprida mediet genom ledutrymmet.

ENDOSKOPISK RETROGRAD PANKREATOGRAFI (ERP)/
ENDOSKOPISK RETROGRAD
CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (ERCP)
OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml är indicerat för vuxna för användning i 
ERP/ERCP.
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Försiktighetsåtgärder

Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.

Negativa reaktioner
Injektion av OMNIPAQUE i ERP/ERCP är associerad med övergående smärta. Men fördröjd, svår eller ihållande 
smärta kan uppstå och kan kvarstå i 24 timmar. Orsaken till smärtan kan bero lika mycket på själva proceduren 
som på det kontrastmedel som injiceras, därför bör man vara uppmärksam på injektionstrycket och den totala 
injicerade volymen för att minimera störande utspändning av de undersökta kanalerna.

Kardiovaskulära systemet:Hypertoni (1%).
Nervsystem:Smärta (17 %), somnolens (1 %) och sveda (1 %).
Mag-tarmsystemet:Kräkningar, diarré och tryck, var och en med en individuell incidens på 1 %.

Dosering och administrering
Den rekommenderade dosen av OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml är 10 ml till 50 ml men 
kan variera beroende på individuell anatomi och/eller sjukdomstillstånd.

HYSTEROSALPINGOGRAFI
OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml eller OMNIPAQUE 300 i en koncentration av 300 
mgI/ml indikeras vid röntgen av den inre gruppen av vuxna kvinnliga reproduktionsorgan: 
äggstockar, äggledare, livmoder och vagina. Hysterosalpingografi används som en diagnostisk och 
terapeutisk modalitet vid behandling av infertilitet och andra onormala gynekologiska tillstånd.

Kontraindikationer
Ingreppet bör inte utföras under menstruationsperioden eller när menstruationsflödet är nära 
förestående, och det bör inte heller utföras när infektion finns i någon del av könsorganen, inklusive de 
yttre könsorganen. Förfarandet är också kontraindicerat för gravida kvinnor eller för de som misstänker 
graviditet. Dess användning rekommenderas inte under 6 månader efter avslutad graviditet eller 30 
dagar efter konisering eller curettage.

Försiktighetsåtgärder

Hos patienter med karcinom eller hos dem där tillståndet misstänks, bör försiktighet iakttas 
för att undvika eventuell spridning av lesionen genom proceduren.

Negativa reaktioner
Injektion av OMNIPAQUE vid hysterosalpingografi är associerad med omedelbar men övergående 
smärta. Orsaken till smärtan kan bero lika mycket på själva proceduren som på det kontrastmedel som 
injiceras, därför bör man vara uppmärksam på injektionstrycket och den ingjutna volymen för att 
undvika störande töjning av livmodern och äggledarna. Fluoroskopisk övervakning rekommenderas. 
Nervsystem:Smärta (49%), somnolens och feber vardera med en individuell incidens på 3%. Mag-
tarmsystemet:Illamående (3%).
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Dosering och administrering
Den rekommenderade dosen av OMNIPAQUE 240 är 15 mL till 20 mL och av OMNIPAQUE 300 är 15 mL till 20 
mL men kommer att variera beroende på individuell anatomi och/eller sjukdomstillstånd.

HERNIOGRAFI
OMNIPAQUE 240 i en koncentration av 240 mgI/ml är indicerat för vuxna för användning vid 
herniografi.

Försiktighetsåtgärder

Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER—Allmänt.

Negativa reaktioner
Nervsystem:Smärta (7 %), huvudvärk (3 %) och illamående (3 %). 
Mag-tarmsystemet:Diarré (3%) och flatulens (10%).

Dosering och administrering
Den rekommenderade dosen av OMNIPAQUE 240 är 50 ml men kan variera beroende på individuell anatomi 
och/eller sjukdomstillstånd.

HUR LEVERERAS
OMNIPAQUE 140
50 ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1401-52)

OMNIPAQUE 180
10 mL flaska av glas, 180 mgI/ml, lådor med 10 (NDC 0407-1411-10) 20 
mL flaska av glas, 180 mgI/mL, lådor med 10 (NDC 0407-1411-20)

OMNIPAQUE 240
10 mL flaska av glas, 240 mgI/ml, lådor med 10 (NDC 0407-1412-10) 20 
mL flaska av glas, 240 mgI/mL, lådor med 10 (NDC 0407-1412-20) 50 
mL flaska av glas, 240 mg ml, lådor med 10 (NDC 0407-1412-50)
50 ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 (NDC 0407-1412-30) 100 
ml glasflaska, 240 mgI/ml, lådor med 10 (NDC 0407-1412-60)
100 ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1412-33) 150 
ml glasflaska, 240 mgI/ml, lådor med 10 st (NDC 0407-1412-49)
150 mL fyll i 200 mL i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1412-34) 200 
ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
10 ml glasflaska, 300 mgI/ml, kartonger med 10 (NDC 0407-1413-10) 
30 ml glasflaska, 300 mgI/ml, kartonger med 10 (NDC 0407-1413-30)
30 mL fyll i 50 mL i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 (NDC 0407-1413-59) 50 ml 
glasflaska, 300 mgI/ml, lådor med 10 (NDC 0407-1413-50)
50 ml glasflaska, 300 mgI/ml, lådor med 10 st (NDC 0407-1413-51)
50 ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1413-61)
75 mL fyll i 100 mL i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1413-62)
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100 ml glasflaska, 300 mgI/ml, lådor med 10 (NDC 0407-1413-60) 100 ml in +PLUS
PAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1413-63) 125 mL fyll i 150 mL 
glasflaska, 300 mgI/ml, lådor med 10 st (NDC 0407-1413-53) 150 mL glasflaska, 300 
mgI /ml, lådor med 10 (NDC 0407-1413-90)
150 mL fyll i 200 mL i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1413-65) 200 
ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1413-66)

OMNIPAQUE 350
50 mL flaska av glas, 350 mgI/ml, lådor med 10 (NDC 0407-1414-50) 
50 mL glasflaska, 350 mgI/mL, lådor med 10 (NDC 0407-1414-51)
50 ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1414-89)
75 mL fyll i 100 mL i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1414-90) 100 ml 
glasflaska, 350 mgI/ml, lådor med 10 st (NDC 0407-1414-60)
100 ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1414-91) 125 mL 
fyll i 150 mL glasflaska, 350 mgI/ml, lådor med 10 (NDC 0407-1414-76) 150 mL 
glasflaska, 350 mgI /ml, lådor med 10 (NDC 0407-1414-03)
150 mL fyll i 200 mL i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1414-93) 200 
ml fyll i 250 ml glasflaska, 350 mgI/ml, lådor med 10 st (NDC 0407-1414-04)
200 ml i +PLUSPAK™ (polymerflaska), lådor med 10 st (NDC 0407-1414-94) 250 
ml glasflaska, 350 mgI/ml, lådor med 10 st (NDC 0407-1414-80)

Skydda flaskor och glas- eller polymerflaskor med OMNIPAQUE från starkt dagsljus och 
direkt exponering för solljus. Frys inte. OMNIPAQUE ska förvaras i kontrollerad 
rumstemperatur, 20°-25°C (68°-77°F); utflykter tillåtna till 15°-30°C (59°-86°F) [se USP 
kontrollerad rumstemperatur].
OMNIPAQUE Injection i alla presentationer kan förvaras i en kontrastmedelsvärmare i upp till en 
månad vid 37°C (98,6°F).

SPECIELL HANTERING OCH FÖRVARING ENDAST FÖR POLYMERFLASKAR: 
ANVÄND INTE OM RINGEN ÄR BRUKTEN ELLER SAKNAS.

Distribueras av GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 USA 
Tillverkad av GE Healthcare Ireland, Cork, Irland

OMNIPAQUE är ett varumärke som tillhör General Electric Company eller ett av dess dotterbolag. 
GE och GE Monogram är varumärken som tillhör General Electric Company.
Produkt av norskt ursprung.

© 2017 General Electric Company - Alla rättigheter reserverade.
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