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OMSCHRIJVING
Iohexol,N,N´ - Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)-acetamido]-2,4,6-trijood-isoftalamide, 
is een niet-ionisch, in water oplosbaar radiografisch contrastmiddel met een molecuulgewicht van 
821,14 (jodiumgehalte 46,36%). In waterige oplossing blijft elk getrijodeerd molecuul ongedissocieerd. 
De chemische structuur is:

OMNIPAQUE wordt geleverd als een steriele, pyrogeenvrije, kleurloze tot lichtgele oplossing, in de 
volgende jodiumconcentraties: 140, 180, 240, 300 en 350 mgI/ml. OMNIPAQUE 140 bevat 302 mg iohexol 
overeenkomend met 140 mg organisch jodium per ml; OMNIPAQUE 180 bevat 388 mg iohexol 
overeenkomend met 180 mg organisch jodium per ml; OMNIPAQUE 240 bevat 518 mg iohexol, 
overeenkomend met 240 mg organisch jodium per ml; OMNIPAQUE 300 bevat 647 mg iohexol 
overeenkomend met 300 mg organisch jodium per ml; en OMNIPAQUE 350 bevat 755 mg iohexol, 
overeenkomend met 350 mg organisch jodium per ml. Elke milliliter iohexol-oplossing bevat 1,21 mg 
tromethamine en 0,1 mg calciumdinatriumedetaat met een pH tussen 6,8 en 7,7 met zoutzuur of 
natriumhydroxide. Alle oplossingen worden gesteriliseerd in de autoclaaf en bevatten geen 
conserveermiddelen. Ongebruikte porties moeten worden weggegooid. Iohexol-oplossing is gevoelig 
voor licht en moet daarom tegen blootstelling worden beschermd.
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De beschikbare concentraties hebben de volgende fysische eigenschappen:

Absoluut
Viscositeit

(cp)
Concentratie

(mg/ml)
osmolaliteit*

(mOsm/kg water)
osmolariteit
(mOsm/L)

Specifiek
Zwaartekracht

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

* Door dampdrukosmometrie.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 en OMNIPAQUE 350 hebben 
osmolaliteiten van ongeveer 1,1 tot 3,0 maal die van plasma (285 mOsm/kg water) of cerebrospinale 
vloeistof (301 mOsm/kg water) zoals weergegeven in de bovenstaande tabel en zijn hypertoon onder 
gebruiksomstandigheden.

AFDELING I
KLINISCHE FARMACOLOGIE—Intrathecaal

Iohexol wordt geabsorbeerd uit cerebrospinale vloeistof (CSF) in de bloedbaan en wordt geëlimineerd door 
renale excretie. Er vindt geen significant metabolisme, dejodering of biotransformatie plaats.
Bij vijf volwassen patiënten die 16 tot 18 milliliter iohexol (180 mgI/ml) kregen via 
lumbale intrathecale injectie, werd ongeveer 88 (73,1-98,2) procent van de 
geïnjecteerde dosis binnen de eerste 24 uur na toediening in de urine uitgescheiden. 
De nier- en lichaamsklaring waren 99 (47-137) milliliter per minuut en 109 (52-138) 
milliliter per minuut. De gemiddelde maximale plasmaconcentratie was 119 (72-177) 
microgram iohexol per milliliter en trad op na 3,8 (2-6) uur. Het distributievolume was 
557 (350-849) milliliter per kilogram. Bij één patiënt met een grote ruggenmergtumor 
was de uitscheiding vertraagd (67 procent van de dosis verscheen in de urine binnen 
de eerste 24 uur) zonder verschil in het totale totale herstel in de urine na 48 uur.

De initiële concentratie en het volume van het medium, in combinatie met de juiste manipulatie van de 
patiënt en het volume CSF waarin het medium wordt geplaatst, bepalen de mate van het diagnostische 
contrast dat kan worden bereikt.
Na intrathecale injectie bij conventionele radiografie zullen OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 en 
OMNIPAQUE 300 gedurende ten minste 30 minuten een goed diagnostisch contrast blijven geven. 
Langzame diffusie van iohexol vindt plaats door het CSF met daaropvolgende absorptie in de 
bloedbaan. Eenmaal in de systemische circulatie vertoont iohexol weinig neiging tot binding aan serum- 
of plasma-eiwitten. Ongeveer 1 uur na de injectie is het contrast van diagnostische kwaliteit niet langer 
beschikbaar voor conventionele myelografie. Als computertomografische (CT) myelografie moet volgen, 
moet een vertraging van enkele uren worden overwogen om de mate van contrast te laten afnemen.
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Na toediening in de lumbale subarachnoïdale ruimte toont computertomografie de aanwezigheid van 
contrastmiddel in het thoracale gebied in ongeveer 1 uur, in het cervicale gebied in ongeveer 2 uur en 
in de basale reservoirs in 3 tot 4 uur.
Bij patiënten met nierinsufficiëntie kunnen, afhankelijk van de mate van verminderde nierfunctie, verlengde plasma-
iohexolspiegels worden verwacht als gevolg van verminderde renale eliminatie.

INDICATIES EN GEBRUIK—Intrathecaal
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 en OMNIPAQUE 300 zijn geïndiceerd voor intrathecale 
toediening bij volwassenen, inclusief myelografie (lumbale, thoracale, cervicale, totale kolom) en 
als contrastverbetering voor computertomografie (myelografie, cisternografie, ventriculografie).

OMNIPAQUE 180 is geïndiceerd voor intrathecale toediening bij kinderen, inclusief myelografie 
(lumbale, thoracale, cervicale, totale kolomvormige) en in contrast verbetering voor 
computertomografie (myelografie, cisternografie).

CONTRA-INDICATIES—Intrathecaal
OMNIPAQUE mag niet worden toegediend aan patiënten met een bekende overgevoeligheid voor iohexol. 
Myelografie mag niet worden uitgevoerd in de aanwezigheid van een significante lokale of systemische infectie 
waarbij bacteriëmie waarschijnlijk is.
Intrathecale toediening van corticosteroïden met OMNIPAQUE is gecontra-indiceerd.
Vanwege de mogelijkheid van overdosering is onmiddellijke herhaling van myelografie in geval van 
technisch falen gecontra-indiceerd (zie DOSERING EN TOEDIENING ).

WAARSCHUWINGEN—Algemeen

ERNSTIGE ONGEVALLEN - ONGEWENSTE INTRATHECALE TOEDIENING Er zijn ernstige 
bijwerkingen gemeld als gevolg van de onbedoelde intrathecale toediening van jodiumhoudende 
contrastmiddelen die niet zijn geïndiceerd voor intrathecaal gebruik. Deze ernstige bijwerkingen 
omvatten: overlijden, convulsies, hersenbloeding, coma, verlamming, arachnoïditis, acuut 
nierfalen, hartstilstand, toevallen, rabdomyolyse, hyperthermie en hersenoedeem. Er moet speciaal 
op worden gelet dat OMNIPAQUE 140 en 350 niet intrathecaal worden toegediend. (Alle andere 
concentraties van OMNIPAQUE zijn goedgekeurd voor intrathecale toediening.)

Als ernstig bloederig CSF wordt aangetroffen, moeten de mogelijke voordelen van een myelografische procedure 
worden afgewogen tegen het risico voor de patiënt.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van epilepsie, ernstige hart- en vaatziekten, chronisch 
alcoholisme of multiple sclerose.
Oudere patiënten kunnen een groter risico vertonen na myelografie. De noodzaak van de procedure bij deze patiënten moet 
zorgvuldig worden geëvalueerd. Speciale aandacht moet worden besteed aan de dosering en concentratie van het medium, 
de hydratatie en de gebruikte techniek.
Patiënten die anticonvulsiva krijgen, moeten op deze therapie worden gehouden. Als een aanval optreedt, 
wordt intraveneuze diazepam of fenobarbital-natrium aanbevolen. Bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
epileptische activiteit die geen anticonvulsieve therapie krijgen, moet premedicatie met barbituraten worden 
overwogen.
Profylactische anticonvulsieve behandeling met barbituraten moet worden overwogen bij patiënten met aanwijzingen voor 
onbedoelde intracraniële invoer van een grote of geconcentreerde bolus van het contrastmiddel, aangezien er in dergelijke 
gevallen een verhoogd risico op een aanval kan zijn.
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Geneesmiddelen die de aanvalsdrempel verlagen, met name fenothiazinederivaten, inclusief die welke worden gebruikt 
vanwege hun antihistaminische eigenschappen, worden niet aanbevolen voor gebruik met OMNIPAQUE. Andere omvatten 
MAO-remmers, tricyclische antidepressiva, CZS-stimulantia en psychoactieve geneesmiddelen die worden beschreven als 
analeptica, belangrijke kalmerende middelen of antipsychotica. Hoewel de bijdragende rol van deze medicijnen niet is 
vastgesteld, moet het gebruik van dergelijke medicijnen gebaseerd zijn op een beoordeling door een arts van mogelijke 
voordelen en mogelijke risico's. Artsen hebben deze middelen ten minste 48 uur vóór en gedurende ten minste 24 uur na de 
procedure stopgezet.
Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van de patiënt om onbedoelde intracraniële invoer van een grote dosis of 

geconcentreerde bolus van het medium te voorkomen. Ook moeten inspanningen worden gedaan om snelle verspreiding van het 

medium te voorkomen, wat een onbedoelde stijging tot intracraniële niveaus veroorzaakt (bijv. door actieve beweging van de 

patiënt). Directe intracisternale of ventriculaire toediening voor standaard radiografie (niet CT) wordt niet aanbevolen.

In de meeste gemelde gevallen van ernstige motorische aanvallen met niet-ionische myelografische media waren een of 
meer van de volgende factoren aanwezig. Vermijd daarom:
• Afwijkingen van de aanbevolen procedure of in myelografische behandeling.
• Gebruik bij patiënten met een voorgeschiedenis van epilepsie.

• Overdosering.
• Intracraniële invoer van een bolus of voortijdige diffusie van een hoge concentratie van het medium.
• Medicatie met neuroleptica of fenothiazine-antinauseantia.
• Het hoofd niet hoog houden tijdens de procedure, op de brancard of in bed.
• Overmatige en bijzonder actieve beweging of inspanning van de patiënt.

VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen

Diagnostische procedures waarbij radiopake diagnostische middelen worden gebruikt, moeten worden 
uitgevoerd onder leiding van personeel met de vereiste opleiding en met een grondige kennis van de 
specifieke procedure die moet worden uitgevoerd. Er moeten geschikte faciliteiten beschikbaar zijn voor het 
omgaan met complicaties van de procedure, evenals voor spoedbehandeling van ernstige reacties op het 
contrastmiddel zelf. Na parenterale toediening van een radiopake stof dienen competent personeel en 
spoedeisende hulp gedurende ten minste 30 tot 60 minuten beschikbaar te zijn, aangezien ernstige 
vertraagde reacties zijn opgetreden. (Zie ONGEWENSTE REACTIES.)
Voorbereidende dehydratie is gevaarlijk en kan bijdragen aan acuut nierfalen bij patiënten met 
gevorderde vaatziekte, diabetespatiënten en bij gevoelige niet-diabetische patiënten (vaak ouderen 
met reeds bestaande nierziekte). Uitdroging bij deze patiënten lijkt te worden versterkt door de 
osmotische diuretische werking van contrastmiddelen. Patiënten moeten goed gehydrateerd zijn voor 
en na toediening van een contrastmiddel, inclusief iohexol.
Er moet altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een reactie, waaronder ernstige, 
levensbedreigende, fatale, anafylactoïde, cardiovasculaire of centrale zenuwstelselreacties (zie 
BIJWERKINGEN). Daarom is het van het allergrootste belang dat er vooraf een zorgvuldige aanpak wordt 
gepland voor de onmiddellijke behandeling van ernstige reacties, en dat adequate en geschikte faciliteiten en 
personeel direct beschikbaar zijn in geval van een reactie.
De mogelijkheid van een idiosyncratische reactie bij gevoelige patiënten moet altijd worden overwogen (zie 
BIJWERKINGEN). De gevoelige populatie omvat, maar is niet beperkt tot, patiënten met een voorgeschiedenis van 
een eerdere reactie op contrastmiddelen, patiënten met een bekende gevoeligheid voor jodium als zodanig, en 
patiënten met een bekende klinische overgevoeligheid: bronchiale astma, hooikoorts en voedselallergieën .
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Het optreden van ernstige idiosyncratische reacties heeft geleid tot het gebruik van verschillende pretestmethoden. 
Er kan echter niet worden vertrouwd op pretesten om ernstige reacties te voorspellen en kan op zich gevaarlijk zijn 
voor de patiënt. Er wordt gesuggereerd dat een grondige medische voorgeschiedenis met de nadruk op allergie en 
overgevoeligheid, voorafgaand aan de injectie van contrastmiddelen, nauwkeuriger kan zijn dan pretesten bij het 
voorspellen van mogelijke bijwerkingen.
Een positieve voorgeschiedenis van allergieën of overgevoeligheid vormt geen willekeurige contra-indicatie voor het 
gebruik van een contrastmiddel wanneer een diagnostische procedure essentieel wordt geacht, maar voorzichtigheid is 
geboden (zie ONGEWENSTE REACTIES). Premedicatie met antihistaminica of corticosteroïden om mogelijke allergische 
reacties bij dergelijke patiënten te voorkomen of te minimaliseren, moet worden overwogen. Recente rapporten geven aan 
dat een dergelijke voorbehandeling geen ernstige levensbedreigende reacties voorkomt, maar zowel de incidentie als de 
ernst ervan kan verminderen.
Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie of nierfalen wordt verwacht dat compensatoire galexcretie van 
het geneesmiddel optreedt, met een langzame klaring in de gal. Patiënten met leverinsufficiëntie dienen niet 
te worden onderzocht, tenzij de mogelijke voordelen duidelijk opwegen tegen het extra risico.

Toediening van contrastmiddelen moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat bekend is 
met de procedure en de juiste behandeling van de patiënt (zie PATINTBEHEER ). Bij elke ruggenprik moet 
een steriele techniek worden gebruikt.
Wanneer OMNIPAQUE moet worden geïnjecteerd met plastic wegwerpspuiten, moet het contrastmiddel in de 
spuit worden opgezogen en onmiddellijk worden gebruikt.
Als niet-wegwerpapparatuur wordt gebruikt, moet er zorgvuldig op worden gelet dat er geen 
restverontreiniging met sporen van reinigingsmiddelen ontstaat.
Parenterale producten moeten vóór toediening visueel worden gecontroleerd op deeltjes en 
verkleuring. Als deeltjes of verkleuring aanwezig zijn, niet gebruiken. Herhaal procedures:Als 
naar het klinische oordeel van de arts opeenvolgende of herhaalde onderzoeken nodig zijn, moet een 
geschikt tijdsinterval tussen de toedieningen in acht worden genomen om een   normale klaring van 
het geneesmiddel uit het lichaam mogelijk te maken (zie DOSERING EN TOEDIENING en KLINISCHE 
FARMACOLOGIE ).

Informatie voor patiënten (of indien van toepassing, kinderen)
Patiënten die injecteerbare radiopake diagnostische middelen krijgen, moeten de instructie 
krijgen om: 1. Uw arts te informeren als u zwanger bent (zie KLINISCHE FARMACOLOGIE).
2. Informeer uw arts als u diabetes heeft of als u multipel myeloom, feochromocytoom, 

homozygote sikkelcelziekte of een bekende schildklieraandoening heeft (zie 
WAARSCHUWINGEN).

3. Breng uw arts op de hoogte als u allergisch bent voor medicijnen of voedsel, of als u een reactie heeft gehad op eerdere 

injecties met kleurstoffen die gebruikt zijn voor röntgenprocedures (zie VOORZORGSMAATREGELEN - Algemeen).

4. Informeer uw arts over eventuele andere medicijnen die u momenteel gebruikt, inclusief niet-
voorgeschreven medicijnen, voordat u dit medicijn krijgt toegediend.

Geneesmiddelinteracties

Geneesmiddelen die de drempel voor epileptische aanvallen verlagen, met name fenothiazinederivaten, inclusief die welke 
worden gebruikt vanwege hun antihistaminische of antinauseant eigenschappen, worden niet aanbevolen voor gebruik met 
OMNIPAQUE. Andere omvatten monoamineoxidase (MAO)-remmers, tricyclische antidepressiva, CZS-stimulantia, 
psychoactieve geneesmiddelen die worden beschreven als analeptica, belangrijke kalmerende middelen of antipsychotica. 
Dergelijke medicijnen moeten ten minste 48 uur vóór myelografie worden stopgezet,
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mag niet worden gebruikt voor het onder controle houden van misselijkheid of braken tijdens of na myelografie, en mag niet worden 

hervat gedurende ten minste 24 uur na de procedure. Overweeg bij niet-selectieve procedures bij patiënten die deze 

geneesmiddelen gebruiken profylactisch gebruik van anticonvulsiva.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid
Er zijn geen dierstudies op lange termijn uitgevoerd om het carcinogene potentieel, mutagenese te 
evalueren of de vraag of OMNIPAQUE de vruchtbaarheid bij mannen of vrouwen kan beïnvloeden.

Zwangerschap Categorie B
Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij ratten en konijnen met tot 100 keer de aanbevolen dosis voor de 
mens. Er is geen bewijs van verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus aangetoond als gevolg van 
OMNIPAQUE. Er zijn echter geen studies bij zwangere vrouwen. Omdat reproductiestudies bij dieren niet altijd 
voorspellend zijn voor de respons van de mens, mag dit medicijn alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als 
dit duidelijk nodig is.

Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend in welke mate iohexol wordt uitgescheiden in de moedermelk. Veel injecteerbare 
contrastmiddelen worden echter onveranderd uitgescheiden in de moedermelk. Hoewel niet is vastgesteld dat 
ernstige bijwerkingen optreden bij zuigelingen die borstvoeding geven, is voorzichtigheid geboden bij het 
toedienen van intravasculaire contrastmiddelen aan vrouwen die borstvoeding geven. Borstvoeding kan gedurende 
24 uur na toediening van OMNIPAQUE worden vervangen door flesvoeding.

Pediatrisch gebruik

Pediatrische patiënten met een hoger risico op het ervaren van bijwerkingen tijdens de toediening van 
contrastmiddelen kunnen onder meer zijn: astma, een gevoeligheid voor medicatie en/of allergenen, 
congestief hartfalen, een serumcreatinine van meer dan 1,5 mg/dl of die jonger dan 12 maanden.

ONGEWENSTE REACTIES—Intrathecaal
De meest gemelde bijwerkingen van OMNIPAQUE zijn hoofdpijn, milde tot matige pijn, waaronder rugpijn, 
nekpijn en stijfheid, misselijkheid en braken. Deze reacties treden gewoonlijk 1 tot 10 uur na injectie op en 
treden bijna allemaal binnen 24 uur op. Ze zijn meestal licht tot matig van aard, duren enkele uren en 
verdwijnen gewoonlijk binnen 24 uur. In zeldzame gevallen kan hoofdpijn ernstig zijn of dagen aanhouden. 
Hoofdpijn gaat vaak gepaard met misselijkheid en braken en is vaker en aanhoudend bij patiënten die niet 
optimaal gehydrateerd zijn. Tijdelijke veranderingen in vitale functies kunnen optreden en hun betekenis moet 
op individuele basis worden beoordeeld. De reacties die zijn gemeld in klinische onderzoeken met 
OMNIPAQUE worden hieronder weergegeven in afnemende volgorde van optreden, gebaseerd op klinische 
onderzoeken bij 1531 patiënten.
hoofdpijn:De meest voorkomende bijwerking na myelografie was hoofdpijn, met een incidentie van 
ongeveer 18%. Hoofdpijn kan worden veroorzaakt door een direct effect van het contrastmiddel of 
door CSF-lekkage op de durale punctieplaats. Bij de behandeling van de patiënt wordt het echter 
belangrijker geacht om intracraniële invoer van contrastmiddel te minimaliseren door middel van 
houdingsmanagement dan te proberen mogelijke CSF-lekkage onder controle te houden (zie 
PATINTBEHEER ).
Pijn:Milde tot matige pijn waaronder rugpijn, nekpijn en stijfheid, en neuralgie traden op na 
injectie met een incidentie van ongeveer 8%.
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Misselijkheid en overgeven:Misselijkheid werd gemeld met een incidentie van ongeveer 6% en braken met ongeveer 
3% (zie PATINTBEHEER ). Het handhaven van een normale hydratatie is erg belangrijk. Het gebruik van fenothiazine-
antinauseantia wordt niet aanbevolen. (Zie WAARSCHUWINGEN—Algemeen.) De geruststelling van de patiënt dat de 
misselijkheid gewoonlijk zal verdwijnen, is alles wat nodig is.
Duizeligheid:Voorbijgaande duizeligheid werd gemeld bij ongeveer 2% van de patiënten.
Andere reacties:Andere reacties die optraden met een individuele incidentie van minder dan 0,1% omvatten: 
zwaar gevoel, hypotensie, hypertonie, warmtegevoel, zweten, duizeligheid, verlies van eetlust, slaperigheid, 
hypertensie, fotofobie, tinnitus, neuralgie, paresthesie, moeite met plassen, en neurologische veranderingen. 
Alle waren van voorbijgaande aard en mild zonder klinische gevolgen.

Kindergeneeskunde

In gecontroleerde klinische onderzoeken met 152 patiënten voor pediatrische myelografie door middel van lumbaalpunctie, 
waren bijwerkingen na het gebruik van OMNIPAQUE 180 over het algemeen minder frequent dan bij volwassenen.

Hoofdpijn:
braken:
Rugpijn:
Andere reacties:Andere reacties die optraden met een individuele incidentie van minder dan 0,7% waren: koorts, 
netelroos, buikpijn, visuele hallucinatie en neurologische veranderingen. Alle waren van voorbijgaande aard en 
mild zonder klinische gevolgen.

9%
6%

1,3%

Algemene bijwerkingen van contrastmiddelen
Artsen dienen alert te blijven op het optreden van bijwerkingen naast de hierboven besproken 
bijwerkingen, met name de volgende reacties die in de literatuur zijn gemeld voor andere niet-ionische, 
in water oplosbare myelografische media, en zelden met iohexol. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt 
tot, convulsies, aseptische en bacteriële meningitis, en CNS en andere neurologische stoornissen.

Een aseptisch meningitissyndroom is zelden gemeld (minder dan 0,01%). Het werd meestal voorafgegaan door 
uitgesproken hoofdpijn, misselijkheid en braken. Het begin vond gewoonlijk ongeveer 12 tot 18 uur na de procedure 
plaats. Prominente kenmerken waren meningismus, koorts, soms met oculomotorische tekenen en mentale 
verwarring. Een lumbaalpunctie onthulde een hoog aantal witte bloedcellen, een hoog eiwitgehalte, vaak met een 
lage glucosespiegel en met afwezigheid van organismen. De aandoening begon meestal spontaan te verdwijnen 
ongeveer 10 uur na het begin, met volledig herstel gedurende 2 tot 3 dagen.

Allergie of eigenaardigheid:Rillingen, koorts, overvloedige diaforese, jeuk, urticaria, verstopte neus, 
kortademigheid en een geval van Guillain-Barré-syndroom.
CNS Irritatie:Milde en voorbijgaande perceptuele afwijkingen zoals hallucinaties, depersonalisatie, 
geheugenverlies, vijandigheid, amblyopie, diplopie, fotofobie, psychose, slapeloosheid, angst, 
depressie, hyperesthesie, visuele of auditieve of spraakstoornissen, verwardheid en desoriëntatie. 
Bovendien zijn malaise, zwakte, convulsie, EEG-veranderingen, meningismus, hyperreflexie of 
areflexie, hypertonie of slapheid, hemiplegie, verlamming, quadriplegie, rusteloosheid, tremor, 
echoakoesie, echolalie, asterixis, hersenbloeding en dysfasie opgetreden.

Ernstige psychische stoornissen zijn ook zelden gemeld. Ze bestonden meestal uit verschillende 
vormen en gradaties van afasie, mentale verwarring of desoriëntatie. Het begin is gewoonlijk 8 tot 
10 uur en duurt ongeveer 24 uur, zonder nawerking. Af en toe hebben ze echter
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gemanifesteerd als angst, opwinding of progressieve terugtrekking in verschillende gevallen tot het punt van 
slaperigheid, verdoving en coma. In enkele gevallen gingen deze gepaard met voorbijgaand gehoorverlies of 
andere gehoorsymptomen en visuele stoornissen (verondersteld subjectief of waanvoorstellingen), waaronder 
unilateraal of bilateraal verlies van gezichtsvermogen dat uren kan duren. In één geval is aanhoudend corticaal 
verlies van gezichtsvermogen gemeld in verband met convulsies. Ventriculaire blokkade is gemeld; geheugenverlies 
van verschillende gradaties kan aanwezig zijn voor de reactiegebeurtenis.

Zelden is aanhoudende maar voorbijgaande zwakte in de been- of oogspieren gemeld. Perifere 
neuropathieën zijn zeldzaam en van voorbijgaande aard. Ze omvatten sensorische en/of motorische of 
zenuwwortelstoornissen, myelitis, aanhoudende pijn of zwakte van de beenspier, 6e zenuwverlamming 
of cauda-equinasyndroom. Spierkrampen, fasciculatie of myoclonie, spinale convulsies of spasticiteit 
zijn ongebruikelijk en hebben onmiddellijk gereageerd op een kleine intraveneuze dosis diazepam. In 
het algemeen zijn de reacties waarvan bekend is dat ze optreden bij parenterale toediening van 
jodiumhoudende contrastmiddelen mogelijk met elk niet-ionogeen middel. Ongeveer 95 procent van 
de bijwerkingen die gepaard gaan met het gebruik van in water oplosbare contrastmiddelen zijn licht 
tot matig van aard. Ernstige, levensbedreigende, anafylactoïde en fatale reacties,

Bijwerkingen van injecteerbare contrastmiddelen vallen in twee categorieën: chemotoxische reacties en 
idiosyncratische reacties.
Chemotoxische reacties zijn het gevolg van de fysisch-chemische eigenschappen van de contrastmiddelen, de dosis en de 
injectiesnelheid. Alle hemodynamische stoornissen en verwondingen aan organen of bloedvaten die door het 
contrastmiddel zijn geperfuseerd, vallen in deze categorie.
Eigenzinnige reacties omvatten alle andere reacties. Ze komen vaker voor bij patiënten van 20 tot 40 jaar oud. 
Eigenzinnige reacties kunnen al dan niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid geïnjecteerde dosis, de 
injectiesnelheid en de radiografische procedure. Eigenzinnige reacties zijn onderverdeeld in kleine, 
intermediaire en ernstige. De minder belangrijke reacties zijn zelfbeperkend en van korte duur; de ernstige 
reacties zijn levensbedreigend en de behandeling is dringend en verplicht.
De gemelde incidentie van bijwerkingen van contrastmiddelen bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
allergie is tweemaal die van de algemene bevolking. Patiënten met een voorgeschiedenis van eerdere reacties 
op een contrastmiddel zijn drie keer vatbaarder dan andere patiënten. De gevoeligheid voor contrastmiddelen 
lijkt echter niet toe te nemen bij herhaalde onderzoeken.
De meeste bijwerkingen van injecteerbare contrastmiddelen treden op binnen 1 tot 3 minuten na het begin van de injectie, 
maar vertraagde reacties kunnen optreden.

OVERDOSERING
Klinische gevolgen van overdosering met OMNIPAQUE zijn niet gemeld. Op basis van ervaring met andere 
niet-ionische myelografische media moeten artsen echter alert zijn op een mogelijke toename in frequentie 
en ernst van CZS-gemedieerde reacties. Zelfs het gebruik van een aanbevolen dosis kan effecten 
veroorzaken die gelijk staan   aan overdosering, als een onjuiste behandeling van de patiënt tijdens of 
onmiddellijk na de procedure onbedoelde vroege intracraniële toegang van een groot deel van het medium 
mogelijk maakt.
De intracisternale LD50waarde van OMNIPAQUE (in gram jodium per kilogram lichaamsgewicht) groter is 
dan 2,0 bij muizen.
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DOSERING EN TOEDIENING — Intrathecaal
Het volume en de concentratie van OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 of OMNIPAQUE 300 die moeten 
worden toegediend, zijn afhankelijk van de mate en mate van contrast die nodig zijn in het/de onderzochte 
gebied(en) en van de gebruikte apparatuur en techniek.
OMNIPAQUE 180 met een concentratie van 180 mgI/ml, OMNIPAQUE 240 met een concentratie van 240 
mgI/ml of OMNIPAQUE 300 met een concentratie van 300 mgI/ml wordt aanbevolen voor het onderzoek van 
de lumbale, thoracale en cervicale regio's bij volwassenen door lumbale of directe cervicale injectie en is 
enigszins hypertoon voor CSF.
OMNIPAQUE 180 in een concentratie van 180 mgI/ml wordt aanbevolen voor het onderzoek van de lumbale, 
thoracale en cervicale regio's bij kinderen door middel van lumbale injectie en is licht hypertoon voor CSF.

Een totale dosis van 3060 mg jodium of een concentratie van 300 mgI/ml mag niet worden overschreden bij volwassenen 
en een totale dosis van 2700 mg jodium of een concentratie van 180 mgI/ml mag niet worden overschreden bij kinderen 
in een enkelvoudig myelografisch onderzoek. Dit is gebaseerd op de evaluatie van klinische proeven tot nu toe. Zoals bij 
alle diagnostische procedures, moeten het minimale volume en de minimale dosis worden gebruikt om een   adequate 
visualisatie te produceren. De meeste procedures vereisen geen maximale dosis of concentratie.

Verdoving is niet nodig. Premedicatie sedativa of kalmeringsmiddelen zijn meestal niet nodig (zie 
VOORZORGSMAATREGELEN ). Patiënten dienen goed gehydrateerd te zijn voor en na toediening van contrastmiddel. 
Patiënten die vatbaar zijn voor epileptische aanvallen moeten op anticonvulsieve medicatie worden gehouden. Veel 
radiopake contrastmiddelen zijn incompatibelin vitromet sommige antihistaminica en vele andere medicijnen; daarom 
mogen gelijktijdige geneesmiddelen niet fysiek worden gemengd met contrastmiddelen. Injectiesnelheid:Om overmatige 
vermenging met CSF en daaruit voortvloeiende verdunning van het contrastmiddel te voorkomen, moet de injectie 
langzaam over 1 tot 2 minuten worden gedaan.
Afhankelijk van het geschatte volume contrastmiddel dat nodig kan zijn voor de procedure, kan een kleine 
hoeveelheid CSF worden verwijderd om uitzetting van de subarachnoïdale ruimten te minimaliseren.

De lumbale of cervicale punctienaald kan onmiddellijk na de injectie worden verwijderd, aangezien het 
niet nodig is om OMNIPAQUE te verwijderen na injectie in de subarachnoïdale ruimte.
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Volwassenen:De gebruikelijke aanbevolen totale doses voor gebruik bij lumbale, thoracale, cervicale en totale 
kolomvormige myelografie bij volwassenen zijn 1,2 gI tot 3,06 gI als volgt:

Concentratie
(mg/ml)

Volume
(ml)

Dosis
(gI)Procedure

lumbale
Myelografie
(via lumbale)
injectie)

formuleringen

OMNIPAK 180
OMNIPAQUE 240

180
240

10-17
7-12.5

1.8-3.06
1,7-3,0

Thoracaal
Myelografie
(via lumbale)
of baarmoederhals

injectie)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1,7-3,0
1.8-3.0

Cervicaal
Myelografie
(via lumbale)
injectie)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

Cervicaal
Myelografie
(via C1-2
injectie)

OMNIPAK 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

Totaal
zuilvormig

Myelografie
(via lumbale)
injectie)

OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

Kindergeneeskunde:De gebruikelijke aanbevolen totale doses voor lumbale, thoracale, cervicale en/of totale 
kolomvormige myelografie door lumbaalpunctie bij kinderen zijn 0,36 gI tot 2,7 gI (zie onderstaande tabel). De 
werkelijke toegediende volumes zijn grotendeels afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de volgende richtlijnen 
worden aanbevolen.

Conc.
(mg/ml)

180
180
180
180
180

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

Dosis
(gI)

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

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

Leeftijd

0 tot < 3 mnd.
3 tot < 36 mnd.
3 tot < 7 jaar
7 tot < 13 jaar
13 tot 18 jaar.
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Het terugtrekken van contrastmiddelen uit hun verpakkingen dient onder aseptische omstandigheden te gebeuren 
met steriele injectiespuiten. Een ruggenprik moet altijd onder steriele omstandigheden worden uitgevoerd.

Parenterale producten moeten vóór toediening visueel worden gecontroleerd op deeltjes of 
verkleuring. Als deeltjes of verkleuring aanwezig zijn, niet gebruiken. Herhaal procedures:Als naar het 
klinische oordeel van de arts opeenvolgende of herhaalde onderzoeken nodig zijn, moet een geschikt 
tijdsinterval tussen de toedieningen in acht worden genomen om een   normale klaring van het 
geneesmiddel uit het lichaam mogelijk te maken. Voor herhalingsonderzoek dient een interval van minimaal 
48 uur te worden aangehouden; indien mogelijk wordt echter 5 tot 7 dagen aanbevolen.

PATINTBEHEER—Intrathecale suggesties 
voor gebruikelijk patiëntbeheer

Er moet te allen tijde een goede behandeling van de patiënt worden gevolgd om de kans op procedureel gerelateerde 

complicaties tot een minimum te beperken.

voorprocedure
• Stopzetting van neuroleptica (inclusief fenothiazinen, bijv. chloorpromazine, prochlorperazine 

en promethazine) moet ten minste 48 uur van tevoren worden overwogen.
• Houd tot 2 uur voor de ingreep een normaal dieet.
• Zorg voor hydratatie-vloeistoffen tot aan de procedure.

Tijdens de procedure
• Gebruik de minimale dosis en concentratie die nodig zijn voor een bevredigend contrast (zie 

DOSERING EN TOEDIENING).
• Houd bij alle positioneringstechnieken het hoofd van de patiënt boven het hoogste niveau van de wervelkolom.
• Laat het hoofd van de tafel niet meer dan 15° zakken in craniaal bewegend contrastmiddel.
• Overweeg bij patiënten met overmatige lordose de laterale positie voor injectie en beweging van het 

medium cephalad.
• Injecteer langzaam (gedurende 1 tot 2 minuten) om overmatig mengen te voorkomen.

• Om als bolus te handhaven, verplaatst u het medium naar het distale gebiederg traag . Gebruik fluoroscopische monitoring.

• Vermijd intracraniële invoer van een bolus.
• Vermijd vroege en hoge cephalad dispersie van het medium.
• Vermijd abrupte of actieve bewegingen van de patiënt om overmatige vermenging van medium met CSF tot een minimum te 

beperken. Instrueer patiënt te blijvenpassief . Patiënt verplaatsenlangzaam en alleen als het nodig is.

nabehandeling
• Breng het hoofd van de brancard minimaal 30° omhoog voordat u de patiënt erop plaatst.

• Het op en af   gaan van de brancard moet langzaam gebeuren, waarbij de patiënt volledig passief is, 
met behoud vanhoofd omhoog positie.

• Breng het hoofdeinde van het bed 30° tot 45° omhoog voordat u de patiënt in bed brengt.

• Adviseer patiënt vooral de eerste uren stil in bed, zittend of halfzittend te blijven.

• Blijf gedurende ten minste 12 uur na het myelogram nauwlettend in de gaten houden.

• Zorg voor medewerking van bezoekers om de patiënt stil en inhoofd omhoog positie, vooral in de 
eerste paar uur.
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• Stimuleer orale vloeistoffen. Dieet zoals getolereerd.

• Als misselijkheid of braken optreedt , gebruik geen fenothiazine antinauseantia. Aanhoudende misselijkheid 
en braken leiden tot uitdroging. Daarom wordt aanbevolen vervanging door intraveneuze vloeistoffen 
onmiddellijk te overwegen.

Alternatieve methode na de procedure
• Recent bewijs met niet-ionische, in water oplosbare contrastmiddelen suggereert dat het rechtop 

houden van de patiënt na de myelografie (via rolstoel of lopen) kan helpen om bijwerkingen te 
minimaliseren. De rechtopstaande positie kan helpen om de opwaartse dispersie van het medium te 
vertragen en de spinale arachnoïdale absorptie te maximaliseren.

AFDELING II
KLINISCHE FARMACOLOGIE—Intravasculair

Na intravasculaire injectie wordt iohexol verdeeld in het extracellulaire vochtcompartiment en onveranderd 
uitgescheiden door glomerulaire filtratie. Het zal die vaten in het stroompad van het contrastmiddel 
ondoorzichtig maken, waardoor radiografische visualisatie van de interne structuren mogelijk wordt totdat 
significante hemodilutie optreedt.
Ongeveer 90% of meer van de geïnjecteerde dosis wordt binnen de eerste 24 uur uitgescheiden, met de 
piekconcentraties in de urine in het eerste uur na toediening. Iohexolspiegels in plasma en urine geven 
aan dat de klaring van iohexol in het lichaam voornamelijk te wijten is aan de renale klaring. Een 
verhoging van de dosis van 500 mgI/kg tot 1500 mgI/kg verandert de klaring van het geneesmiddel niet 
significant. De volgende farmacokinetische waarden werden waargenomen na intraveneuze toediening 
van iohexol (tussen 500 mgI/kg en 1500 mgI/kg) aan 16 volwassen mensen: renale klaring - 120 (86-162) 
ml/min; totale lichaamsklaring - 131 (98-165) ml/min; en distributievolume: 165 (108-219) ml/kg.

De accumulatie in de nieren is zo snel dat de periode van maximale opacificatie van de nierpassages al 
kan beginnen 1 minuut na intraveneuze injectie. Urogrammen worden zichtbaar in ongeveer 1 tot 3 
minuten met een optimaal contrast tussen 5 en 15 minuten. Bij nefropathische aandoeningen, met 
name wanneer de uitscheidingscapaciteit is veranderd, kan de uitscheidingssnelheid onvoorspelbaar 
variëren en kan de opacificatie na injectie worden vertraagd. Ernstige nierinsufficiëntie kan resulteren in 
een gebrek aan diagnostische opacificatie van het verzamelsysteem en, afhankelijk van de mate van 
nierinsufficiëntie, kunnen verlengde plasma-iohexolspiegels worden verwacht. Bij deze patiënten, 
evenals bij zuigelingen met onvolgroeide nieren, kan de uitscheidingsroute via de galblaas en in de 
dunne darm toenemen.
Iohexol vertoont een lage affiniteit voor serum- of plasma-eiwitten en is slecht gebonden aan 
serumalbumine.
Er vindt geen significant metabolisme, dejodering of biotransformatie plaats.
OMNIPAQUE passeert waarschijnlijk de placentabarrière bij mensen door eenvoudige diffusie. Het is niet 
bekend in welke mate iohexol wordt uitgescheiden in de moedermelk.
Dierstudies geven aan dat iohexol na intravasculaire toediening niet in significante 
mate een intacte bloed-hersenbarrière passeert.
OMNIPAQUE verbetert computertomografische beeldvorming door vergroting van de radiografische 
efficiëntie. De mate van dichtheidsverhoging is direct gerelateerd aan het jodiumgehalte in een toegediende 
dosis; piekjodiumconcentraties in het bloed treden onmiddellijk op na een snelle intraveneuze injectie. De 
bloedspiegels dalen snel binnen 5 tot 10 minuten en de halfwaardetijd van het vasculaire compartiment is 
ongeveer 20 minuten. Dit kan worden verklaard door de verdunning in de vasculaire en
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extravasculaire vloeistofcompartimenten die een aanvankelijke scherpe daling van de plasmaconcentratie 
veroorzaken. Evenwicht met de extracellulaire compartimenten wordt bereikt in ongeveer tien minuten; daarna 
wordt de daling exponentieel.
Er is aangetoond dat de farmacokinetiek van iohexol in zowel normaal als abnormaal weefsel variabel is. 
Contrastverbetering lijkt het grootst te zijn direct na bolustoediening (15 seconden tot 120 seconden). De grootste 
verbetering kan dus worden gedetecteerd door een reeks opeenvolgende scans van twee tot drie seconden die 
binnen 30 tot 90 seconden na injectie worden uitgevoerd (dwz dynamische computertomografische beeldvorming). 
Het gebruik van een continue scantechniek (dwz dynamische CT-scanning) kan de verbetering en diagnostische 
beoordeling van tumor en andere laesies zoals abces verbeteren, waarbij soms onvermoede of uitgebreidere ziekte 
wordt onthuld. Een cyste kan bijvoorbeeld worden onderscheiden van een gevasculariseerde solide laesie wanneer 
precontrast en verbeterde scans worden vergeleken; de niet-geperfundeerde massa vertoont onveranderde 
röntgenabsorptie (CT-nummer). Een gevasculariseerde laesie wordt gekenmerkt door een toename van het CT-
nummer in de paar minuten na een bolus intravasculair contrastmiddel; het kan kwaadaardig, goedaardig of 
normaal weefsel zijn, maar zou waarschijnlijk geen cyste, hematoom of andere niet-vasculaire laesie zijn.

Omdat niet-versterkt scannen adequate diagnostische informatie kan opleveren voor de individuele patiënt, 
moet de beslissing om contrastversterking toe te passen, wat gepaard kan gaan met risico's en verhoogde 
blootstelling aan straling, gebaseerd zijn op een zorgvuldige evaluatie van klinische, andere radiologische en 
onversterkte CT-bevindingen.

CT SCANNEN VAN HET KOP
In tegenstelling tot verbeterde computertomografische beeldvorming van het hoofd, accumuleert OMNIPAQUE 
niet in normaal hersenweefsel vanwege de aanwezigheid van de normale bloed-hersenbarrière. De toename van 
de opname van röntgenstralen in normale hersenen is te wijten aan de aanwezigheid van contrastmiddel in de 
bloedpool. Een breuk in de bloed-hersenbarrière, zoals die optreedt bij kwaadaardige tumoren van de hersenen, 
zorgt voor de accumulatie van contrastmiddel in het interstitiële weefsel van de tumor. Aangrenzend normaal 
hersenweefsel bevat geen contrastmiddel.
Maximale contrastversterking in weefsel treedt vaak op nadat piekjodiumspiegels in het bloed zijn 
bereikt. Er kan een vertraging optreden in maximale contrastverbetering. Diagnostische 
contrastversterkte beelden van de hersenen zijn verkregen tot 1 uur na intraveneuze bolustoediening. 
Deze vertraging suggereert dat radiografische contrastversterking ten minste gedeeltelijk afhankelijk is 
van de accumulatie van jodiumhoudend medium in de laesie en buiten de bloedplas, hoewel het 
mechanisme waardoor dit gebeurt niet duidelijk is. De radiografische versterking van niet-tumorale 
laesies, zoals arterioveneuze misvormingen en aneurysma's, is waarschijnlijk afhankelijk van het 
jodiumgehalte van de circulerende bloedplas.
Bij patiënten bij wie bekend is of vermoed wordt dat de bloed-hersenbarrière is verstoord, moet het gebruik van 
een radiografisch contrastmiddel worden beoordeeld op basis van individueel risico. In vergelijking met ionische 
media zijn niet-ionische media echter minder toxisch voor het centrale zenuwstelsel.

CT SCANNEN VAN HET LICHAAM
In tegenstelling tot verbeterde computertomografische lichaamsbeeldvorming (niet-neuraal weefsel), diffundeert 
OMNIPAQUE snel van de vasculaire naar de extravasculaire ruimte. Toename van de röntgenopname houdt 
verband met de bloedstroom, de concentratie van het contrastmiddel en de extractie van het contrastmiddel door 
het interstitiële weefsel van tumoren, aangezien er geen barrière bestaat. Contrastversterking is dus te wijten aan 
de relatieve verschillen in extravasculaire diffusie tussen normaal en abnormaal weefsel, heel anders dan dat in de 
hersenen.
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AANWIJZINGEN EN GEBRUIK,
ALGEMEEN—Intravasculair

OMNIPAQUE 350 is geïndiceerd bij volwassenen voor angiocardiografie (ventriculografie, selectieve 
coronaire arteriografie), aortografie inclusief onderzoeken van de aortawortel, aortaboog, opstijgende 
aorta, abdominale aorta en zijn vertakkingen, contrastverbetering voor computertomografische 
beeldvorming van hoofd en lichaam, intraveneuze digitale subtractie-angiografie van het hoofd, de nek, de 
buik, de nieren en de perifere vaten, perifere arteriografie en excretie-urografie.
OMNIPAQUE 350 is geïndiceerd bij kinderen voor angiocardiografie (ventriculografie, pulmonale 
arteriografie en venografie; onderzoeken van de collaterale slagaders en aortografie, inclusief de 
aortawortel, aortaboog, stijgende en dalende aorta).
OMNIPAQUE 300 is geïndiceerd bij volwassenen voor aortografie, waaronder studies van de aortaboog, 
abdominale aorta en zijn vertakkingen, contrastversterking voor computertomografische beeldvorming 
van hoofd en lichaam, cerebrale arteriografie, perifere venografie (flebografie) en excretie-urografie.

OMNIPAQUE 300 is geïndiceerd bij kinderen voor angiocardiografie (ventriculografie), excretie-urografie en 
contrastverbetering voor computertomografische beeldvorming van het hoofd.
OMNIPAQUE 240 is geïndiceerd bij volwassenen voor contrastverbetering voor computertomografische 
beeldvorming van het hoofd en perifere venografie (flebografie).
OMNIPAQUE 140 is geïndiceerd bij volwassenen voor intra-arteriële digitale subtractie-angiografie van het hoofd, 
de nek, de buik, de nieren en de perifere bloedvaten.
OMNIPAQUE 240 is geïndiceerd bij kinderen voor contrastverbetering voor computertomografische beeldvorming 
van het hoofd.

CONTRA-INDICATIES
OMNIPAQUE mag niet worden toegediend aan patiënten met een bekende overgevoeligheid voor iohexol.

WAARSCHUWINGEN—Algemeen

Niet-ionische jodiumhoudende contrastmiddelen remmen de bloedstolling,in vitro, minder dan ionische 
contrastmiddelen. Er is melding gemaakt van stolling wanneer bloed in contact blijft met spuiten die niet-ionische 
contrastmiddelen bevatten.
Ernstige, zelden fatale, trombo-embolische voorvallen die myocardinfarct en beroerte veroorzaken, zijn 
gemeld tijdens angiografische procedures met zowel ionische als niet-ionische contrastmiddelen. 
Daarom is een nauwgezette intravasculaire toedieningstechniek noodzakelijk, vooral tijdens 
angiografische procedures, om trombo-embolische voorvallen tot een minimum te beperken. Talrijke 
factoren, waaronder de duur van de procedure, het materiaal van de katheter en de injectiespuit, de 
onderliggende ziektetoestand en gelijktijdige medicatie, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
trombo-embolische voorvallen. Om deze redenen worden nauwgezette angiografische technieken 
aanbevolen, waaronder veel aandacht voor het manipuleren van voerdraden en katheters, het gebruik 
van verdeelsystemen en/of driewegkranen, frequent spoelen van de katheter met gehepariniseerde 
zoutoplossingen en het minimaliseren van de duur van de procedure.in vitrostolling.

OMNIPAQUE moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met ernstige functiestoornissen van 
de lever en de nieren, ernstige thyreotoxicose of myelomatose. Diabetici met een serumcreatininespiegel van meer 
dan 3 mg/dl dienen niet te worden onderzocht, tenzij de mogelijke voordelen van de
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onderzoek weegt duidelijk zwaarder dan het extra risico. OMNIPAQUE wordt niet aanbevolen voor gebruik bij 
patiënten met anurie.
Radiopake contrastmiddelen zijn potentieel gevaarlijk bij patiënten met multipel myeloom of 
andere paraproteïnemie, vooral bij patiënten met therapeutisch resistente anurie. Hoewel noch het 
contrastmiddel, noch uitdroging afzonderlijk de oorzaak van anurie bij myeloom is gebleken, is 
gespeculeerd dat de combinatie van beide oorzakelijke factoren kan zijn. Het risico bij 
myelomateuze patiënten is geen contra-indicatie; speciale voorzorgsmaatregelen zijn echter 
noodzakelijk. Gedeeltelijke uitdroging bij de voorbereiding van deze patiënten voorafgaand aan de 
injectie wordt niet aanbevolen, aangezien dit de patiënt vatbaar kan maken voor precipitatie van 
het myeloom-eiwit in de niertubuli. Geen enkele vorm van therapie, inclusief dialyse, is erin 
geslaagd het effect om te keren. Myeloom, dat het meest voorkomt bij personen ouder dan 40 jaar,

Ionische contrastmiddelen kunnen, wanneer ze intraveneus of intra-arterieel worden geïnjecteerd, sikkelvorming 
bevorderen bij personen die homozygoot zijn voor sikkelcelziekte.
Toediening van radiopake materialen aan patiënten waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze feochromocytoom 
hebben, moet met uiterste voorzichtigheid gebeuren. Als, naar het oordeel van de arts, de mogelijke voordelen van 
dergelijke procedures opwegen tegen de overwogen risico's, mogen de procedures worden uitgevoerd; de 
geïnjecteerde hoeveelheid radiopaak medium moet echter tot een absoluut minimum worden beperkt. De 
bloeddruk van de patiënt moet tijdens de hele procedure worden beoordeeld en maatregelen voor de behandeling 
van een hypertensieve crisis moeten direct beschikbaar zijn.
Rapporten van schildklierstorm na het gebruik van jodiumhoudende, ionische, radiopake contrastmiddelen bij patiënten 
met hyperthyreoïdie of met een autonoom functionerende schildkliernodus suggereren dat dit extra risico bij dergelijke 
patiënten moet worden geëvalueerd voordat een contrastmiddel wordt gebruikt.
Ernstige cutane bijwerkingen:Ernstige cutane bijwerkingen (SCAR) kunnen optreden van 1 uur tot enkele 
weken na intravasculaire toediening van contrastmiddelen. Deze reacties omvatten Stevens-Johnson-
syndroom en toxische epidermale necrolyse (SJS/TEN), acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis 
(AGEP) en geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS). De ernst van de reactie 
kan toenemen en de tijd tot het begin kan afnemen bij herhaalde toediening van contrastmiddel; 
profylactische medicatie kan ernstige cutane bijwerkingen niet voorkomen of verminderen. Vermijd het 
toedienen van Omnipaque aan patiënten met een voorgeschiedenis van een ernstige bijwerking van de 
huid op Omnipaque. Urografie moet met voorzichtigheid worden uitgevoerd bij patiënten met een ernstig 
verminderde nierfunctie en bij patiënten met een gecombineerde nier- en leverziekte.

VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen

Diagnostische procedures waarbij radiopake diagnostische middelen worden gebruikt, moeten worden 
uitgevoerd onder leiding van personeel met de vereiste opleiding en met een grondige kennis van de 
specifieke procedure die moet worden uitgevoerd. Er moeten geschikte faciliteiten beschikbaar zijn voor het 
omgaan met complicaties van de procedure, evenals voor spoedbehandeling van ernstige reacties op het 
contrastmiddel zelf. Na parenterale toediening van een radiopaak middel, dienen competent personeel en 
spoedeisende hulp gedurende ten minste 30 tot 60 minuten beschikbaar te zijn, aangezien ernstige 
vertraagde reacties zijn opgetreden (zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-Algemeen).

Voorbereidende dehydratie is gevaarlijk en kan bijdragen aan acuut nierfalen bij patiënten met 
gevorderde vaatziekte, diabetespatiënten en bij gevoelige niet-diabetische patiënten (vaak ouderen 
met reeds bestaande nierziekte), zuigelingen en kleine kinderen. Uitdroging bij deze patiënten
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lijkt te worden versterkt door de osmotische diuretische werking van urografische middelen. Er wordt 
aangenomen dat een nachtelijke vochtbeperking voorafgaand aan excretie-urografie over het algemeen niet 
zorgt voor een betere visualisatie bij normale patiënten.Patiënten moeten goed gehydrateerd zijn voor en na 
toediening van een contrastmiddel, inclusief iohexol.
Acuut nierfalen is gemeld bij diabetespatiënten met diabetische nefropathie en bij gevoelige niet-
diabetische patiënten (vaak ouderen met reeds bestaande nierziekte) na excretie-urografie. 
Daarom moeten de mogelijke risico's zorgvuldig worden overwogen voordat deze radiografische 
procedure bij deze patiënten wordt uitgevoerd.
Direct na de operatie moet excretie-urografie met voorzichtigheid worden gebruikt bij ontvangers van een 
niertransplantatie.
De mogelijkheid van een reactie, waaronder ernstige, levensbedreigende, fatale, anafylactoïde of 
cardiovasculaire reacties, moet altijd worden overwogen (zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-
Algemeen). Het is van het allergrootste belang dat er vooraf zorgvuldig een actie wordt gepland voor de 
onmiddellijke behandeling van ernstige reacties, en dat adequaat en geschikt personeel direct beschikbaar 
is in geval van een reactie.
De mogelijkheid van een idiosyncratische reactie bij gevoelige patiënten moet altijd worden overwogen (zie 
ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-Algemeen). De gevoelige populatie omvat, maar is niet beperkt tot, patiënten 
met een voorgeschiedenis van een eerdere reactie op contrastmiddelen, patiënten met een bekende gevoeligheid 
voor jodium als zodanig, en patiënten met een bekende klinische overgevoeligheid: bronchiale astma, hooikoorts en 
voedselallergieën .
Het optreden van ernstige idiosyncratische reacties heeft geleid tot het gebruik van verschillende pretestmethoden. 
Er kan echter niet worden vertrouwd op pretesten om ernstige reacties te voorspellen en kan op zich gevaarlijk zijn 
voor de patiënt. Er wordt gesuggereerd dat een grondige medische voorgeschiedenis met de nadruk op allergie en 
overgevoeligheid, voorafgaand aan de injectie van contrastmiddelen, nauwkeuriger kan zijn dan pretesten bij het 
voorspellen van mogelijke bijwerkingen.
Een positieve voorgeschiedenis van allergieën of overgevoeligheid is niet willekeurig een contra-indicatie voor het gebruik 
van een contrastmiddel wanneer een diagnostische procedure essentieel wordt geacht, maar voorzichtigheid is geboden 
(zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-Algemeen). Premedicatie met antihistaminica of corticosteroïden om mogelijke 
allergische reacties bij dergelijke patiënten te voorkomen of te minimaliseren, moet worden overwogen en toegediend met 
afzonderlijke injectiespuiten. Recente rapporten geven aan dat een dergelijke voorbehandeling geen ernstige 
levensbedreigende reacties voorkomt, maar zowel de incidentie als de ernst ervan kan verminderen.

Hoewel de osmolaliteit van OMNIPAQUE laag is in vergelijking met op diatrizoaat of iothalamaat gebaseerde ionen 
met een vergelijkbare jodiumconcentratie, vereist de mogelijke tijdelijke toename van de osmotische belasting van 
de bloedsomloop bij patiënten met congestief hartfalen voorzichtigheid tijdens de injectie. Deze patiënten moeten 
gedurende enkele uren na de procedure worden geobserveerd om vertraagde hemodynamische stoornissen te 
detecteren.
Algemene anesthesie kan geïndiceerd zijn bij het uitvoeren van sommige procedures bij geselecteerde volwassen 
patiënten; er is echter een hogere incidentie van bijwerkingen gemeld bij deze patiënten, en dit kan te wijten zijn 
aan het onvermogen van de patiënt om ongewenste symptomen te identificeren, of aan het hypotensieve effect 
van anesthesie dat het hartminuutvolume kan verminderen en de duur van blootstelling aan de contrastmiddel.

Angiografie moet zoveel mogelijk worden vermeden bij patiënten met homocystinurie, vanwege het risico 
op het veroorzaken van trombose en embolie.
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Bij angiografische procedures moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om plaques los te maken of de 
vaatwand te beschadigen of te perforeren tijdens de kathetermanipulaties en de injectie van contrastmiddel. Testinjecties 
om een   juiste plaatsing van de katheter te garanderen, worden aanbevolen.
Selectieve coronaire arteriografie mag alleen worden uitgevoerd bij die patiënten bij wie de verwachte 
voordelen opwegen tegen het potentiële risico. De inherente risico's van angiocardiografie bij patiënten met 
chronisch longemfyseem moeten worden afgewogen tegen de noodzaak om deze procedure uit te voeren.

Wanneer OMNIPAQUE moet worden geïnjecteerd met plastic wegwerpspuiten, moet het contrastmiddel in de 
spuit worden opgezogen en onmiddellijk worden gebruikt.
Als niet-wegwerpapparatuur wordt gebruikt, moet er zorgvuldig op worden gelet dat er geen 
restverontreiniging met sporen van reinigingsmiddelen ontstaat.
Parenterale producten moeten vóór toediening visueel worden gecontroleerd op 
deeltjes en verkleuring. Als deeltjes of verkleuring aanwezig zijn, niet gebruiken.

Informatie voor patiënten
Patiënten die injecteerbare radiopake diagnostische middelen krijgen, moeten de instructie 
krijgen om: 1. Uw arts te informeren als u zwanger bent (zie KLINISCHE FARMACOLOGIE - 
Intravasculair).
2. Informeer uw arts als u diabetes heeft of als u multipel myeloom, feochromocytoom, 

homozygote sikkelcelziekte of een bekende schildklieraandoening heeft (zie 
WAARSCHUWINGEN).

3. Breng uw arts op de hoogte als u allergisch bent voor medicijnen of voedsel, of als u een reactie heeft gehad op eerdere 

injecties met kleurstoffen die gebruikt zijn voor röntgenprocedures (zie VOORZORGSMAATREGELEN - Algemeen).

4. Informeer uw arts over eventuele andere medicijnen die u momenteel gebruikt, inclusief niet-
voorgeschreven medicijnen, voordat u dit medicijn krijgt toegediend.

5. Adviseer patiënten om hun arts te informeren als ze uitslag krijgen na toediening van 
Omnipaque.

Geneesmiddel/laboratoriumtest interactie
Als jodiumbevattende isotopen moeten worden toegediend voor de diagnose van schildklieraandoeningen, kan het 
jodiumbindende vermogen van schildklierweefsel tot 2 weken na toediening van het contrastmiddel verminderd 
zijn. Schildklierfunctietests die niet afhankelijk zijn van jodiumschatting, bijv. T3

harsopname of directe thyroxine-assays worden niet beïnvloed.
Veel radiopake contrastmiddelen zijn incompatibelin vitromet sommige antihistaminica en vele andere 
medicijnen; daarom mogen geen andere geneesmiddelen met contrastmiddelen worden gemengd.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid
Er zijn geen dierstudies op lange termijn uitgevoerd om het carcinogene potentieel, mutagenese te 
evalueren of de vraag of OMNIPAQUE de vruchtbaarheid bij mannen of vrouwen kan beïnvloeden.

Zwangerschap Categorie B
Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij ratten en konijnen met tot 100 keer de aanbevolen dosis voor de 
mens. Er is geen bewijs van verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus aangetoond als gevolg van 
OMNIPAQUE. Er zijn echter geen studies bij zwangere vrouwen. Omdat reproductiestudies bij dieren niet altijd 
voorspellend zijn voor de respons van de mens, mag dit medicijn alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als 
dit duidelijk nodig is.
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Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend in welke mate iohexol wordt uitgescheiden in de moedermelk. Veel injecteerbare 
contrastmiddelen worden echter onveranderd uitgescheiden in de moedermelk. Hoewel niet is vastgesteld dat 
ernstige bijwerkingen optreden bij zuigelingen die borstvoeding geven, is voorzichtigheid geboden bij het 
toedienen van intravasculaire contrastmiddelen aan vrouwen die borstvoeding geven. Borstvoeding kan gedurende 
24 uur na toediening van OMNIPAQUE worden vervangen door flesvoeding.

Pediatrisch gebruik

Pediatrische patiënten met een hoger risico op het ervaren van bijwerkingen tijdens de toediening van 
contrastmiddelen kunnen onder meer zijn: astma, een gevoeligheid voor medicatie en/of allergenen, 
congestief hartfalen, een serumcreatinine van meer dan 1,5 mg/dl of die jonger dan 12 maanden.

BIJWERKINGEN: Intravasculair—Algemeen
Bijwerkingen na het gebruik van OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 en 
OMNIPAQUE 350 zijn gewoonlijk van lichte tot matige ernst. Ernstige, levensbedreigende en fatale 
reacties, meestal van cardiovasculaire oorsprong, zijn echter in verband gebracht met de toediening 
van jodiumbevattende contrastmiddelen, waaronder OMNIPAQUE. De injectie van contrastmiddelen 
wordt vaak geassocieerd met het gevoel van warmte en pijn, vooral bij perifere angiografie; pijn en 
warmte komen minder vaak voor en zijn minder ernstig bij OMNIPAQUE dan bij veel contrastmiddelen.

Cardiovasculair systeem:Aritmieën waaronder PVC's en PAC's (2%), angina/pijn op de borst (1%) en hypotensie 
(0,7%). Andere, waaronder hartfalen, asystolie, bradycardie, tachycardie en vasovagale reactie werden gemeld 
met een individuele incidentie van 0,3% of minder. In gecontroleerde klinische onderzoeken waarbij 1485 
patiënten betrokken waren, viel één dodelijk slachtoffer. Een oorzakelijk verband tussen dit overlijden en 
iohexol is niet vastgesteld.
Zenuwstelsel:Duizeligheid (inclusief duizeligheid en licht gevoel in het hoofd) (0,5%), pijn (3%), afwijkingen 
van het gezichtsvermogen (inclusief wazig zien en fotomen) (2%), hoofdpijn (2%) en smaakvervorming (1%). 
Andere, waaronder angst, koorts, motorische en spraakstoornissen, convulsie, paresthesie, slaperigheid, 
stijve nek, hemiparese, syncope, rillingen, voorbijgaande ischemische aanval, herseninfarct en nystagmus 
werden gemeld, met een individuele incidentie van 0,3% of minder. Ademhalingssysteem:Dyspnoe, rhinitis, 
hoesten en laryngitis, met een individuele incidentie van 0,2% of minder.

Maagdarmstelsel:Misselijkheid (2%) en braken (0,7%). Andere, waaronder diarree, dyspepsie, 
kramp en droge mond werden gemeld, met een individuele incidentie van minder dan 0,1%. Huid 
en aanhangsels:Urticaria (0,3%), purpura (0,1%), abces (0,1%) en pruritus (0,1%). Individuele 
bijwerkingen die bij een bepaalde procedure in significant grotere mate optraden, worden onder 
die indicatie vermeld.

Kindergeneeskunde

In gecontroleerde klinische onderzoeken met 391 patiënten voor pediatrische angiocardiografie, urografie en 
contrastversterkte computertomografische beeldvorming van het hoofd, kwamen bijwerkingen na het gebruik van 
OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 en OMNIPAQUE 350 over het algemeen minder vaak voor dan bij volwassenen.
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Cardiovasculair systeem:Ventriculaire tachycardie (0,5%), 2:1 hartblok (0,5%), hypertensie (0,3%) en 
bloedarmoede (0,3%).
Zenuwstelsel:Pijn (0,8%), koorts (0,5%), smaakafwijking (0,5%) en convulsies (0,3%). 
Ademhalingssysteem:Congestie (0,3%) en apneu (0,3%).
Maagdarmstelsel:Misselijkheid (1%), hypoglykemie (0,3%) en braken (2%). Huid en 
aanhangsels:Huiduitslag (0,3%).

Algemene bijwerkingen van contrastmiddelen
Artsen dienen alert te blijven op het optreden van bijwerkingen naast de hierboven besproken 
bijwerkingen.
De volgende reacties zijn gemeld na toediening van andere intravasculaire jodiumhoudende 
contrastmiddelen, en zelden met iohexol.Reacties door techniek:hematomen en ecchymosen.
Hemodynamische reacties:aderkramp en tromboflebitis na intraveneuze injectie.Cardiovasculaire 
reacties:zeldzame gevallen van hartritmestoornissen, reflextachycardie, pijn op de borst, cyanose, 
hypertensie, hypotensie, perifere vasodilatatie, shock en hartstilstand. Endocriene reacties:
Schildklierfunctietests die wijzen op hypothyreoïdie of tijdelijke schildkliersuppressie zijn soms gemeld 
na toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen aan volwassen en pediatrische patiënten, 
inclusief zuigelingen. Sommige patiënten werden behandeld voor hypothyreoïdie. Huid- en 
onderhuidaandoeningen:De reacties variëren van mild (uitslag, erytheem, pruritus, urticaria, 
huidverkleuring) tot ernstig: Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse (SJS/TEN), 
acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP) en geneesmiddelreactie met eosinofilie en 
systemische symptomen (DRESS ).Nierreacties:soms voorbijgaande proteïnurie en zelden oligurie of 
anurie.Allergische reacties:astmatische aanvallen, neus- en conjunctivale symptomen, huidreacties zoals 
urticaria met of zonder pruritus, evenals pleomorfe huiduitslag, niezen en tranenvloed en, in zeldzame 
gevallen, anafylactische reacties. Door deze of onbekende oorzaken zijn er zeldzame dodelijke 
slachtoffers gevallen.Tekenen en symptomen gerelateerd aan het ademhalingssysteem:long- of 
larynxoedeem, bronchospasme, dyspneu;of naar het zenuwstelsel: rusteloosheid, tremoren, convulsies.
Andere reacties:blozen, pijn, warmte, metaalsmaak, misselijkheid, braken, angst, hoofdpijn, 
verwardheid, bleekheid, zwakte, zweten, plaatselijke oedeemgebieden, vooral gezichtskrampen, 
neutropenie en duizeligheid. Zelden kunnen onmiddellijke of vertraagde rillingen optreden, soms 
gepaard gaande met hyperpyrexie. Zelden verschijnt "jodisme" (zwelling van de speekselklier) van 
organische jodiumhoudende verbindingen twee dagen na blootstelling en neemt af op de zesde dag.

In het algemeen zijn de reacties waarvan bekend is dat ze optreden bij parenterale toediening van jodiumhoudende 
contrastmiddelen mogelijk met elk niet-ionogeen middel. Ongeveer 95 procent van de bijwerkingen die gepaard 
gaan met het gebruik van in water oplosbare intravasculaire contrastmiddelen zijn licht tot matig van aard. Er zijn 
echter ernstige, levensbedreigende anafylactoïde reacties opgetreden, meestal van cardiovasculaire oorsprong. 
Gerapporteerde incidenties van overlijden variëren van 6,6 per 1 miljoen (0,00066 procent) tot 1 op 10.000 (0,01 
procent). De meeste sterfgevallen vinden plaats tijdens injectie of 5 tot 10 minuten later; het belangrijkste kenmerk is 
een hartstilstand met hart- en vaatziekten als de belangrijkste verzwarende factor. In de literatuur zijn geïsoleerde 
meldingen van hypotensieve collaps en shock te vinden. De incidentie van shock wordt geschat op 1 op de 20.000 
(0,005 procent) patiënten.
Bijwerkingen van injecteerbare contrastmiddelen vallen in twee categorieën: chemotoxische reacties en 
idiosyncratische reacties.
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Chemotoxische reacties zijn het gevolg van de fysisch-chemische eigenschappen van de contrastmiddelen, de dosis en de 
injectiesnelheid. Alle hemodynamische stoornissen en verwondingen aan organen of bloedvaten die door het 
contrastmiddel zijn geperfuseerd, vallen in deze categorie.
Eigenzinnige reacties omvatten alle andere reacties. Ze komen vaker voor bij patiënten van 20 tot 40 jaar oud. 
Eigenzinnige reacties kunnen al dan niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid geïnjecteerde dosis, de 
injectiesnelheid en de radiografische procedure. Eigenzinnige reacties zijn onderverdeeld in kleine, 
intermediaire en ernstige. De minder belangrijke reacties zijn zelfbeperkend en van korte duur; de ernstige 
reacties zijn levensbedreigend en de behandeling is dringend en verplicht.
De gemelde incidentie van bijwerkingen van contrastmiddelen bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergie is 
twee keer zo hoog als bij de algemene bevolking. Patiënten met een voorgeschiedenis van eerdere reacties op een 
contrastmiddel zijn drie keer vatbaarder dan andere patiënten. De gevoeligheid voor contrastmiddelen lijkt echter 
niet toe te nemen bij herhaalde onderzoeken.
De meeste bijwerkingen van injecteerbare contrastmiddelen treden op binnen 1 tot 3 minuten na het begin van de injectie, 
maar vertraagde reacties kunnen optreden.
Ongeacht het gebruikte contrastmiddel is de totale geschatte incidentie van ernstige bijwerkingen 
hoger bij angiocardiografie dan bij andere procedures. Cardiale decompensatie, ernstige 
aritmieën, angina pectoris of myocardischemie of -infarct kunnen optreden tijdens 
angiocardiografie en linker ventriculografie. Elektrocardiografische en hemodynamische 
afwijkingen komen minder vaak voor bij OMNIPAQUE dan bij injectie met diatrizoaat meglumine 
en natriumdiatrizoaat.

OVERDOSERING
Overdosering kan optreden. De bijwerkingen van overdosering zijn levensbedreigend en treffen vooral 
de long- en cardiovasculaire systemen. De symptomen zijn onder meer:   cyanose, bradycardie, acidose, 
longbloeding, convulsies, coma en hartstilstand. Behandeling van overdosering is gericht op 
ondersteuning van alle vitale functies en snelle instelling van symptomatische therapie.

De intraveneuze LD50waarden van OMNIPAQUE (in gram jodium per kilogram lichaamsgewicht) zijn 
24,2 bij muizen en 15,0 bij ratten.

DOSERING EN TOEDIENING — Algemeen
Zoals met alle radiopake contrastmiddelen, moet de laagste dosis OMNIPAQUE worden gebruikt die nodig is 
om een   adequate visualisatie te verkrijgen. Een lagere dosis kan de kans op een bijwerking verminderen. Bij 
de meeste procedures is het gebruik van het maximale volume of de hoogste concentratie OMNIPAQUE niet 
vereist. De combinatie van volume en concentratie van OMNIPAQUE die moet worden gebruikt, moet 
zorgvuldig worden geïndividualiseerd, rekening houdend met factoren zoals leeftijd, lichaamsgewicht, grootte 
van het vat en de snelheid van de bloedstroom in het vat. Andere factoren zoals verwachte pathologie, mate 
en mate van vereiste opacificatie, structuur(en) of te onderzoeken gebied, ziekteprocessen die de patiënt 
aantasten, en te gebruiken apparatuur en techniek moeten worden overwogen.

Bij alle vasculaire injecties met contrastmiddelen moet een steriele techniek worden gebruikt. Het uit de verpakking 
halen van contrastmiddelen moet onder aseptische omstandigheden en met steriele apparatuur gebeuren. Bij elke 
invasieve procedure moeten steriele technieken worden gebruikt. Als niet-wegwerpapparatuur wordt gebruikt, 
moet er zorgvuldig op worden gelet dat er geen restverontreiniging met sporen van reinigingsmiddelen ontstaat.
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Het kan wenselijk zijn dat oplossingen van radiopake diagnostische middelen worden gebruikt bij lichaamstemperatuur wanneer ze 

worden geïnjecteerd.

Parenterale producten moeten vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op deeltjes en verkleuring 
wanneer de oplossing en de verpakking dit toelaten. Oplossingen van OMNIPAQUE mogen alleen worden 
gebruikt als ze helder zijn en binnen het normale kleurloze tot lichtgele bereik vallen. Als deeltjes of 
verkleuring aanwezig zijn, niet gebruiken.

INDIVIDUELE INDICATIES EN GEBRUIK
ANGIOCARDIOGRAFIE
Farmacologie—Hemodynamische veranderingen
OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml is geïndiceerd bij volwassenen voor 
angiocardiografie (ventriculografie, aortawortelinjecties en selectieve coronaire 
arteriografie).
OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml is bij kinderen geïndiceerd voor angiocardiografie 
(ventriculografie, pulmonale arteriografie en venografie en studies van de collaterale slagaders).

OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 300 mgI/ml is geïndiceerd bij kinderen voor 
angiocardiografie (ventriculografie).
Na zowel ventriculaire als coronaire injectie waren de verlagingen van de systolische druk minder 
uitgesproken en keerden ze eerder terug naar de uitgangswaarden met OMNIPAQUE 350 dan met 
diatrizoaat-meglumine en diatrizoaat-natriuminjectie.
OMNIPAQUE 350 produceerde minder QT-intervalverlenging dan gezien met diatrizoaat 
meglumine en diatrizoaat natriuminjectie.
Bij kinderen waren de verlagingen van zowel de systolische als de diastolische intravasculaire druk na 
injectie van alle plaatsen, maar vooral na injecties in de ventrikels en de longslagaders, significant 
minder uitgesproken met OMNIPAQUE 350 dan met diatrizoaat meglumine en diatrizoaat natrium 
injectie.
Bij kinderen veroorzaakte OMNIPAQUE 350 een significant minder verkorting van het RR-interval dan 
bij injectie met diatrizoaat meglumine en natriumdiatrizoaat.
Als herhaalde injecties snel achter elkaar worden toegediend, zijn al deze veranderingen 
waarschijnlijk meer uitgesproken. (Zie DOSERING EN TOEDIENING.)

Preventieve maatregelen

Tijdens toediening van grote doses OMNIPAQUE 350 is continue controle van de vitale functies wenselijk. 
Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van grote volumes aan patiënten met beginnend hartfalen 
vanwege de mogelijkheid om de reeds bestaande aandoening te verergeren. Hypotensie moet onmiddellijk 
worden gecorrigeerd, aangezien het ernstige aritmieën kan veroorzaken.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de dosering bij patiënten met rechterventrikelfalen, 
pulmonale hypertensie of stenotische pulmonale vaatbedden vanwege de hemodynamische veranderingen 
die kunnen optreden na injectie in het uitstroomkanaal van het rechter hart. (Zie VOORZORGSMAATREGELEN
—Algemeen.)
Pediatrische patiënten met een hoger risico op het ervaren van bijwerkingen tijdens de toediening van 
contrastmiddelen kunnen onder meer zijn: astma, een gevoeligheid voor medicatie en/of allergenen, 
congestief hartfalen, een serumcreatinine van meer dan 1,5 mg/dl of die jonger dan 12 maanden.

Bijwerkingen
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Cardiovasculaire systeemreacties bij angiocardiografie omvatten angina (8%), hypotensie 
(2,5%), bradycardie (1,0%) en tachycardie (1,0%). (Zie ONGEWENSTE REACTIES: 
Intravasculair-Algemeen.)

Dosering en administratie
De individuele dosis of het individuele volume wordt bepaald door de grootte van de te visualiseren structuur, 
de verwachte mate van hemodilutie en klepcompetentie. Gewicht is een kleine overweging bij volwassenen, 
maar moet worden overwogen bij zuigelingen en jonge kinderen. Het volume van elke individuele injectie is 
een belangrijker overweging dan de totale gebruikte dosering. Wanneer grote individuele volumes worden 
toegediend, zoals bij ventriculografie en aortografie, is gesuggereerd om tussen elke injectie enkele minuten 
te laten verstrijken om mogelijke hemodynamische stoornissen te laten verdwijnen. Het aanbevolen volume 
voor eenmalige injectie van OMNIPAQUE 350 voor angiocardiografische procedures bij volwassenen en de 
aanbevolen volumes voor eenmalige injectie van OMNIPAQUE 350 en OMNIPAQUE 300 voor angiografische 
procedures bij kinderen zijn als volgt:

ventriculografie
Volwassenen:Het gebruikelijke volume voor volwassenen voor een enkele injectie is 40 ml met een bereik van 30 
ml tot 60 ml. Dit kan indien nodig worden herhaald. In combinatie met selectieve coronaire arteriografie mag het 
totale toegediende volume niet hoger zijn dan 250 ml (87,5 gI).
Kindergeneeskunde:De gebruikelijke enkelvoudige injectiedosis van OMNIPAQUE 350 is 1,25 ml/kg lichaamsgewicht 
met een spreiding van 1,0 ml/kg tot 1,5 ml/kg. Voor OMNIPAQUE 300 is de gebruikelijke enkelvoudige injectiedosis 
1,75 ml/kg met een spreiding van 1,5 ml/kg tot 2,0 ml/kg. Wanneer meerdere injecties worden gegeven, mag de 
totale toegediende dosis niet hoger zijn dan 5 ml/kg tot een totaal volume van 250 ml OMNIPAQUE 350 of tot een 
totaal volume van 291 ml OMNIPAQUE 300.

Selectieve coronaire arteriografie
Het gebruikelijke volume voor volwassenen voor rechter of linker coronaire arteriografie is 5 ml (bereik 3 ml tot 14 ml) 
per injectie.

Aortawortel- en boogstudie wanneer alleen gebruikt
Het gebruikelijke volume voor een enkele injectie voor volwassenen is 50 ml, met een bereik van 20 ml tot 75 ml.

Pulmonale angiografie
Kindergeneeskunde:De gebruikelijke dosis voor een enkele injectie is 1,0 ml/kg OMNIPAQUE 350.

Gecombineerde angiocardiografische procedures 
Meerdere procedures
Volwassenen:De visualisatie van meerdere vasculaire systemen en doelorganen is mogelijk tijdens een 
enkel radiografisch onderzoek van de patiënt.
Grote doses OMNIPAQUE 350 werden goed verdragen bij angiografische procedures waarvoor meerdere 
injecties nodig waren.
Het maximale totale volume voor meerdere procedures mag niet hoger zijn dan 250 ml van 350 mgI/ml 
(87,5 gI).
Kindergeneeskunde:Visualisatie van meerdere vasculaire systemen en doelorganen is mogelijk tijdens 
een enkel radiografisch onderzoek van de patiënt.
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De maximale totale dosis voor meervoudige injectieprocedures mag niet hoger zijn dan 5,0 ml/kg tot 
een totaal volume van 250 ml OMNIPAQUE 350 of 6,0 ml/kg tot een totaal volume van 291 ml 
OMNIPAQUE 300.

AORTOGRAFIE EN SELECTIEVE VISCERAL ARTERIOGRAFIE OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 
300 mgI/ml en OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml zijn geïndiceerd bij volwassenen 
voor gebruik bij aortografie en selectieve viscerale arteriografie, inclusief studies van de aortaboog, 
opstijgende aorta en abdominale aorta en zijn vertakkingen ( coeliakie, mesenteriale, nier-, lever- en 
miltslagaders).
OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml is geïndiceerd voor gebruik bij kinderen bij 
aortografie, inclusief onderzoeken van de aortawortel, aortaboog, opgaande en neergaande aorta.

Preventieve maatregelen

Onder omstandigheden van vertraagde aortacirculatie is er een verhoogde kans dat aortografie 
spierspasmen veroorzaakt. Incidentele ernstige neurologische complicaties, waaronder paraplegie, zijn ook 
gemeld bij patiënten met aorto-iliacale obstructie, obstructie van de femorale arterie, abdominale 
compressie, hypotensie, hypertensie, spinale anesthesie en injectie van vasopressoren om het contrast te 
verhogen. Bij deze patiënten moeten de concentratie, het volume en het aantal herhaalde injecties van het 
medium op een minimum worden gehouden met geschikte intervallen tussen de injecties. De positie van de 
patiënt en de kathetertip moeten zorgvuldig worden gecontroleerd.
Het binnendringen van een grote dosis aorta in de nierslagader kan, zelfs als er geen symptomen zijn, albuminurie, 
hematurie en een verhoogde creatinine- en ureumstikstof veroorzaken. Meestal volgt een snelle en volledige 
terugkeer van de functie. (Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.)

Bijwerkingen
Zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair - Algemeen en ONGEWENSTE REACTIES - 
ANGIOCARDIOGRAFIE.

Dosering en administratie
Volwassenen:Het gebruikelijke volume voor volwassenen als een enkele injectie is 50 ml tot 80 ml voor de aorta, 30 
ml tot 60 ml voor grote takken, waaronder coeliakie en mesenteriale slagaders, en 5 ml tot 15 ml voor nierslagaders. 
Herhaalde injecties kunnen indien geïndiceerd worden uitgevoerd, maar het totale volume mag niet groter zijn dan 
291 ml OMNIPAQUE 300 of 250 ml OMNIPAQUE 350 (87,5 gI).
Kindergeneeskunde:De gebruikelijke enkelvoudige injectiedosis is 1,0 ml/kg OMNIPAQUE 350 en mag niet 
hoger zijn dan 5,0 ml/kg tot een totaal volume van 250 ml OMNIPAQUE 350.

CEREBRALE ARTERIOGRAFIE
OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 300 mgI/ml is geïndiceerd bij volwassenen voor gebruik bij cerebrale 
arteriografie.
De mate van pijn en blozen als gevolg van het gebruik van OMNIPAQUE 300 bij cerebrale 
arteriografie is minder dan bij vergelijkbare injecties met veel contrastmiddelen.
Bij cerebrale arteriografie moeten patiënten op de juiste manier worden voorbereid in overeenstemming met bestaande of 

vermoede ziektetoestanden.

Preventieve maatregelen
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Cerebrale arteriografie moet met uiterste voorzichtigheid worden uitgevoerd, met bijzondere voorzichtigheid bij 
oudere patiënten, patiënten in een slechte klinische toestand, gevorderde arteriosclerose, ernstige arteriële 
hypertensie, recente cerebrale embolie of trombose en hartdecompensatie.
Aangezien het contrastmiddel via een snelle injectie wordt toegediend, moet de patiënt worden gecontroleerd op 
mogelijke ongewenste reacties. (Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.)

Bijwerkingen
Cerebrale arteriografie met in water oplosbare contrastmiddelen is in verband gebracht met tijdelijke neurologische 
complicaties, waaronder toevallen, slaperigheid, voorbijgaande parese en milde stoornissen in het 
gezichtsvermogen zoals fotomen van 1 seconde of minder.
Reacties van het centrale zenuwstelsel bij cerebrale arteriografie omvatten fotomen (15%), hoofdpijn 
(5,5%) en pijn (4,5%). (Zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-Algemeen.)

Dosering en administratie
OMNIPAQUE 300 wordt aanbevolen voor cerebrale arteriografie bij de volgende volumes: 
gemeenschappelijke halsslagader (6 ml tot 12 ml), interne halsslagader (8 ml tot 10 ml), externe 
halsslagader (6 ml tot 9 ml) en wervelslagader (6 ml tot 10 ml).

CONTRASTVERBETERDE COMPUTERTOMOGRAFIE
OMNIPAQUE 240 met een concentratie van 240 mgI/ml, OMNIPAQUE 300 met een concentratie van 300 mgI/ml en 
OMNIPAQUE 350 met een concentratie van 350 mgI/ml zijn geïndiceerd bij volwassenen voor gebruik bij 
intraveneuze contrastversterkte computertomografische beeldvorming van hoofd en lichaam door snelle injectie- of 
infusietechniek.
OMNIPAQUE 240 met een concentratie van 240 mgI/ml en OMNIPAQUE 300 met een concentratie van 300 mgI/ml 
zijn geïndiceerd bij kinderen voor gebruik bij intraveneuze, contrastversterkte computertomografische 
beeldvorming van het hoofd door snelle bolusinjectie.

CT SCANNEN VAN HET KOP
OMNIPAQUE kan worden gebruikt om diagnostische precisie te herdefiniëren in gebieden van de hersenen die anders niet 
naar tevredenheid in beeld zouden zijn gebracht.

tumoren
OMNIPAQUE kan nuttig zijn om de aanwezigheid en de omvang van bepaalde maligniteiten te onderzoeken, 
zoals: gliomen, waaronder kwaadaardige gliomen, glioblastomen, astrocytomen, oligodendrogliomen en 
gangliomen, ependymomen, medulloblastomen, meningeomen, neuromen, pinealomas, hypofyse-
adenomen, carniopgermingiomas, carniopgermingiomas, carniopgermingiomas. Het nut van 
contrastversterking voor het onderzoek van de retrobulbaire ruimte en in gevallen van laaggradig of 
infiltratief glioom is niet aangetoond. Bij verkalkte laesies is er minder kans op verbetering. Na therapie 
kunnen tumoren een verminderde of geen verbetering vertonen. De opacificatie van de inferieure vermis na 
toediening van contrastmiddelen heeft in een aantal overigens normale onderzoeken geresulteerd in een 
vals-positieve diagnose.

Niet-neoplastische aandoeningen

OMNIPAQUE kan nuttig zijn bij de beeldverbetering van niet-neoplastische laesies. Herseninfarcten die recent zijn 
begonnen, kunnen beter worden gevisualiseerd met contrastversterking, terwijl sommige infarcten worden verdoezeld 
als contrastmiddel wordt gebruikt. Resultaten van het gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen
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in verbetering bij ongeveer 60 procent van de herseninfarcten die werden bestudeerd van één tot vier weken vanaf het 
begin van de symptomen.
Plaatsen van actieve infectie kunnen ook versterkt zijn na toediening van contrastmiddel. Arterioveneuze 
misvormingen en aneurysma's zullen contrastversterking vertonen. Voor deze vasculaire laesies is de 
versterking waarschijnlijk afhankelijk van het jodiumgehalte van de circulerende bloedpool. Hematomen 
en intra-arenchymale bloedingen vertonen zelden contrastversterking. In gevallen van een intra-
arenchymale stolsel, waarvoor geen duidelijke klinische verklaring is, kan toediening van 
contrastmiddelen nuttig zijn om de mogelijkheid van geassocieerde arterioveneuze malformatie uit te 
sluiten.

CT SCANNEN VAN HET LICHAAM
OMNIPAQUE kan nuttig zijn voor het verbeteren van computertomografische beelden voor 
detectie en evaluatie van laesies in de lever, pancreas, nieren, aorta, mediastinum, bekken, 
buikholte en retroperitoneale ruimte.
Verbetering van computertomografie met OMNIPAQUE kan van voordeel zijn bij het stellen van diagnoses van 
bepaalde laesies op deze plaatsen met meer zekerheid dan mogelijk is met CT alleen. In andere gevallen kan het 
contrastmiddel de visualisatie mogelijk maken van laesies die niet worden gezien met CT alleen (dwz 
tumorextensie) of kan het helpen om verdachte laesies te definiëren die worden gezien met niet-versterkte CT (dwz 
pancreascyste).
Voor informatie over het gebruik van verdunde orale plus intraveneuze OMNIPAQUE in CT van 
de buik, zie INDIVIDUELE INDICATIES EN GEBRUIK—Oraal gebruik.

Preventieve maatregelen

Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.

Bijwerkingen
Onmiddellijk na intravasculaire injectie van contrastmiddel is een voorbijgaand gevoel van milde 
warmte niet ongebruikelijk. Warmte komt minder vaak voor bij OMNIPAQUE dan bij ionische media. 
(Zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-Algemeen.)

Dosering en administratie
De vereiste concentratie en het vereiste volume zijn afhankelijk van de gebruikte apparatuur en 
beeldvormingstechniek.

OMNIPAQUE (iohexol) injectie
De aanbevolen dosering voor gebruik bij volwassenen voor contrastversterkte computertomografie is als 
volgt:

Hoofdbeeldvorming

door injectie:
70 ml tot 150 ml (21 gI tot 45 gI) OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml) 80 
ml (28 gI) OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml)

Hoofdbeeldvorming 120 ml tot 250 ml (29 gI tot 60 gI) OMNIPAQUE 240 (240 mgI/ml) via 
infusie:

Lichaamsbeeldvorming

door injectie:
50 ml tot 200 ml (15 gI tot 60 gI) OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml) 60 
ml tot 100 ml (21 gI tot 35 gI) OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml)
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De aanbevolen dosering voor gebruik bij kinderen voor contrastversterkte computertomografische 
beeldvorming is 1,0 ml/kg tot 2,0 ml/kg voor OMNIPAQUE 240 of OMNIPAQUE 300. Het zou niet nodig 
moeten zijn om een   maximale dosis van 28 gI te overschrijden met OMNIPAQUE 240 of 35 gI met 
OMNIPAQUE 300.

26

Referentie-ID: 4080358



DIGITALE AFTREK-ANGIOGRAFIE 
Intraveneuze toediening
OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml is geïndiceerd bij volwassenen voor gebruik bij 
intraveneuze digitale subtractie-angiografie (IVDSA) van de bloedvaten van het hoofd, de nek en de buik-, nier- 
en perifere vaten.
Arteriogrammen van diagnostische kwaliteit kunnen worden verkregen na intraveneuze toediening van 
contrastmedia met behulp van digitale subtractie en computerbeeldverbeteringstechnieken. De intraveneuze 
toedieningsweg met gebruikmaking van deze technieken heeft het voordeel dat deze minder invasief is dan de 
overeenkomstige selectieve katheterplaatsing van medium. De dosis wordt toegediend in een perifere ader, 
de superieure vena cava of rechter atrium, gewoonlijk door mechanische injectie, hoewel soms door snelle 
handmatige injectie. De techniek is gebruikt om de ventrikels, de aorta en de meeste van zijn grotere takken te 
visualiseren, inclusief de halsslagaders, cerebrale wervels, wervels, nieren, coeliakie, mesenterica en de 
belangrijkste perifere vaten van de ledematen. Radiografische visualisatie van deze structuren is mogelijk 
totdat significante hemodilutie optreedt.
OMNIPAQUE 350 kan intraveneus worden geïnjecteerd als een snelle bolus om arteriële visualisatie te verkrijgen met 
behulp van digitale subtractieradiografie. Preprocedurele medicatie wordt niet nodig geacht. OMNIPAQUE 350 heeft 
diagnostische arteriële röntgenfoto's gemaakt bij ongeveer 95% van de patiënten. In sommige gevallen wordt een 
slechte arteriële visualisatie toegeschreven aan beweging van de patiënt. OMNIPAQUE 350 wordt zeer goed 
verdragen door het vaatstelsel. Het ongemak van de patiënt (algemeen gevoel van warmte en/of pijn) na injectie is 
minder dan bij verschillende andere contrastmiddelen.

Preventieve maatregelen

Omdat het contrastmiddel meestal mechanisch onder hoge druk wordt toegediend, kan het scheuren van kleinere 
perifere aderen optreden. Er is gesuggereerd dat dit kan worden vermeden door een intraveneuze katheter te 
gebruiken die proximaal voorbij grotere zijrivieren wordt geschroefd of, in het geval van de antecubitale ader, in de 
superieure vena cava. Soms wordt de femorale ader gebruikt. (Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.)

Bijwerkingen
Cardiovasculaire systeemreacties bij digitale arteriografie omvatten tijdelijke PVC's (16%) en 
PAC's (6,5%). (Zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-Algemeen.)

Dosering en administratie
Het gebruikelijke injectievolume van OMNIPAQUE 350 voor de intraveneuze digitale techniek is 30 ml tot 50 ml van 
een 350 mgI/ml-oplossing. Dit wordt toegediend als een bolus van 7,5 tot 30 ml/seconde met behulp van een 
drukinjector. Het volume en de snelheid van de injectie zullen voornamelijk afhangen van het type apparatuur en de 
gebruikte techniek.
Vaak kunnen drie of meer injecties nodig zijn, tot een totaal volume van niet meer dan 250 ml 
(87,5 gI).

Intra-arteriële toediening
OMNIPAQUE 140 in een concentratie van 140 mgI/ml is geïndiceerd voor gebruik bij intra-arteriële 
digitale subtractie-angiografie van hoofd-, nek-, buik-, nier- en perifere bloedvaten. De intra-arteriële 
toedieningsweg heeft het voordeel dat een lagere totale dosis contrastmiddel mogelijk is, aangezien er 
minder hemodilutie is dan bij de intraveneuze toedieningsweg. Van patiënten met een slecht 
hartminuutvolume wordt verwacht dat ze een betere contrastversterking hebben na intra-arteriële
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toediening in vergelijking met intraveneuze toediening. Een hogere concentratie contrastmiddel kan nodig zijn om 
het plaatsen van de katheter onder fluoroscopische controle te vergemakkelijken.

Preventieve maatregelen

Intra-arteriële injecties onder hoge druk kunnen de breuk van kleinere perifere slagaders veroorzaken. (Zie 
VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.)

Bijwerkingen
Reacties van het centrale zenuwstelsel bij intra-arteriële digitale angiografie omvatten aanvallen van 
voorbijgaande ischemie (1,6%) en herseninfarcten (1,6%). Deze kwamen voor bij risicopatiënten die een 
hersenonderzoek hadden ondergaan en de relatie met het contrastmiddel was onzeker. (Zie ONGEWENSTE 
REACTIES - Algemeen.) Hoofdpijn trad op bij 6,3% van de patiënten, die allemaal hersenonderzoek 
ondergingen.

Dosering en administratie
Mechanische of handinjectie kan worden gebruikt om een   of meer intra-arteriële bolusinjecties van 
OMNIPAQUE 140 toe te dienen. Het volume en de injectiesnelheid zijn afhankelijk van het type apparatuur, de 
gebruikte techniek en het te visualiseren vasculaire gebied. De volgende volumes en injectiesnelheden zijn 
gebruikt met OMNIPAQUE 140.

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

Injectiesnelheid
(ml/sec)

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

slagaders
Aorta
halsslagader

Femoraal
wervel
nier
Andere takken van de aorta 
(inclusief subclavia, oksel, 
innominaat en iliaca)

PERIFERE ANGIOGRAFIE
OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 300 mgI/ml of OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml 
is geïndiceerd bij volwassenen voor gebruik bij perifere arteriografie. OMNIPAQUE 240 met een concentratie 
van 240 mgI/ml of OMNIPAQUE 300 met een concentratie van 300 mgI/ml is geïndiceerd bij volwassenen voor 
gebruik bij perifere venografie.
Sedatieve medicatie kan voorafgaand aan gebruik worden gebruikt. Anesthesie wordt niet nodig geacht. 
Het ongemak voor de patiënt tijdens en onmiddellijk na injectie is aanzienlijk minder dan dat na injectie 
van verschillende andere contrastmiddelen. Matig tot ernstig ongemak is zeer ongebruikelijk.

Preventieve maatregelen

Er moet pulsatie aanwezig zijn in de te injecteren slagader. Bij trombo-angiitis obliterans, of oplopende infectie 
geassocieerd met ernstige ischemie, moet angiografie met uiterste voorzichtigheid worden uitgevoerd, of 
helemaal niet. (Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.)
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Bijwerkingen
Een voorbijgaand gevoel van milde warmte is gebruikelijk, onmiddellijk na de injectie. Dit heeft de 
procedure niet gehinderd.
Bij flebografie was de incidentie van pijn in de benen 21%. Dit was gewoonlijk mild en duurde korte 
tijd na de injectie. (Zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-Algemeen.)

Dosering en administratie
Het benodigde volume hangt af van de grootte, de stroomsnelheid en de ziektetoestand van het geïnjecteerde vat en 
van de grootte en toestand van de patiënt, evenals van de gebruikte beeldvormingstechniek.
De aanbevolen dosering voor gebruik bij perifere angiografie is als volgt:

Aortofemorale afvoer: 20 ml tot 70 ml OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml) 
30 ml tot 90 ml OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml)

Selectieve arteriogrammen: 
(femoraal/iliacaal)

10 ml tot 30 ml OMNIPAQUE 350 (350 mgI/ml) 
10 ml tot 60 ml OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml)

Venografie (per been): 20 ml tot 150 ml OMNIPAQUE 240 (240 mgI/ml) 40 
ml tot 100 ml OMNIPAQUE 300 (300 mgI/ml)

EXCRETORY UROGRAFIE
OMNIPAQUE 300 met een concentratie van 300 mgI/ml of OMNIPAQUE 350 met een concentratie van 350 mgI/ml is 
geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen bij excretie-urografie om diagnostisch contrast van de urinewegen te 
verschaffen.
OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 300 mgI/ml is geïndiceerd bij kinderen voor excretie-
urografie. (Zie Sectie III voor informatie over het urineren van cystourethrografie.)
Voor farmacokinetiek van uitscheiding bij volwassenen, zie KLINISCHE FARMACOLOGIE-
Intravasculair.

Preventieve maatregelen

Voorbereidende dehydratie wordt niet aanbevolen bij ouderen, zuigelingen, jonge kinderen, diabetische of 
azotemische patiënten, of bij patiënten met verdenking op myelomatose.
Pediatrische patiënten met een hoger risico op het ervaren van bijwerkingen tijdens de toediening van 
contrastmiddelen kunnen onder meer zijn: astma, een gevoeligheid voor medicatie en/of allergenen, 
congestief hartfalen, een serumcreatinine van meer dan 1,5 mg/dl of die jonger dan 12 maanden.

Aangezien er een mogelijkheid is van tijdelijke onderdrukking van de urinevorming, wordt aanbevolen een geschikt 
interval te verstrijken voordat excretie-urografie wordt herhaald, vooral bij patiënten met een unilaterale of bilaterale 
vermindering van de nierfunctie. (Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.)

Bijwerkingen
Zie ONGEWENSTE REACTIES: Intravasculair-Algemeen.

Dosering en administratie
Volwassenen:OMNIPAQUE 300 en OMNIPAQUE 350 in doseringen van 200 mgI/kg lichaamsgewicht tot 350 
mgI/kg lichaamsgewicht hebben diagnostische opacificatie van het excretiesysteem veroorzaakt bij 
patiënten met een normale nierfunctie.
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Kindergeneeskunde

Excretie-urografie
OMNIPAQUE 300 in doses van 0, 5 ml / kg tot 3, 0 ml / kg lichaamsgewicht heeft diagnostische opacificatie van het 
uitscheidingskanaal veroorzaakt. De gebruikelijke dosering voor kinderen is 1,0 ml/kg tot 1,5 ml/kg. De dosering 
voor zuigelingen en kinderen moet worden toegediend in verhouding tot leeftijd en lichaamsgewicht. De totale 
toegediende dosis mag niet hoger zijn dan 3 ml/kg.

AFDELING III
KLINISCHE FARMACOLOGIE—Gebruik in de orale/lichaamsholte
Voor de meeste lichaamsholten wordt het geïnjecteerde iohexol geabsorbeerd in het omringende 
weefsel en geëlimineerd door de nieren en de darm, zoals eerder beschreven in SECTIE II, KLINISCHE 
FARMACOLOGIE - Intravasculair. Bij onderzoek van de baarmoeder (hysterosalpingografie) en de blaas 
(plasbuiscystourethrografie) wordt na afloop van de radiografische procedure vrijwel onmiddellijk 
contrastmiddel uit de holte afgevoerd.
Oraal toegediend iohexol wordt zeer slecht geabsorbeerd uit het normale maagdarmkanaal. Slechts 0,1 tot 0,5 
procent van de orale dosis werd uitgescheiden door de nieren. Deze hoeveelheid kan toenemen in de aanwezigheid 
van darmperforatie of darmobstructie. Iohexol wordt goed verdragen en wordt gemakkelijk geabsorbeerd als 
lekkage in de peritoneale holte optreedt.
Visualisatie van de gewrichtsruimten, baarmoeder, eileiders, peritoneale hernia's, pancreas- en 
galwegen en blaas kan worden bereikt door directe injectie van contrastmiddel in het te onderzoeken 
gebied. Het gebruik van geschikte jodiumconcentraties verzekert diagnostische dichtheid. Oraal 
toegediende OMNIPAQUE geeft een goede visualisatie van het maag-darmkanaal. OMNIPAQUE is 
met name nuttig wanneer bariumsulfaat gecontra-indiceerd is, zoals bij patiënten met verdenking op 
darmperforatie of bij patiënten waarbij aspiratie van contrastmiddel mogelijk is.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK,
ALGEMEEN—Gebruik in de mondholte/lichaamsholte

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 en OMNIPAQUE 350 hebben een osmolaliteit van ongeveer 1,8 
tot 3,0 maal die van plasma (285 mOsm/kg water) en zijn hypertoon onder 
gebruiksomstandigheden.
Volwassenen:OMNIPAQUE 350 is geïndiceerd bij volwassenen voor artrografie en oraal doorgangsonderzoek 
van het maagdarmkanaal.
OMNIPAQUE 300 is geïndiceerd bij volwassenen voor artrografie en hysterosalpingografie. OMNIPAQUE 
240 is geïndiceerd bij volwassenen voor artrografie, endoscopische retrograde pancreatografie en 
cholangiopancreatografie, herniografie en hysterosalpingografie. OMNIPAQUE verdund tot 
concentraties van 6 mgI/ml tot 9 mgI/ml oraal toegediend in combinatie met OMNIPAQUE 300 in een 
concentratie van 300 mgI/ml intraveneus toegediend, is geïndiceerd bij volwassenen voor 
contrastversterkte computertomografie van de buik. Kinderen:OMNIPAQUE 300 is geïndiceerd bij 
kinderen voor onderzoek van het maagdarmkanaal.

OMNIPAQUE 240 is geïndiceerd bij kinderen voor onderzoek van het maagdarmkanaal. OMNIPAQUE 
180 is geïndiceerd bij kinderen voor onderzoek van het maagdarmkanaal. OMNIPAQUE verdund tot 
concentraties van 50 mgI/ml tot 100 mgI/ml is geïndiceerd bij kinderen voor het urineren van 
cystourethrografie.
OMNIPAQUE verdund tot concentraties van 9 mgI/ml tot 21 mgI/ml oraal toegediend in 
combinatie met OMNIPAQUE 240 in een concentratie van 240 mgI/ml of OMNIPAQUE 300 bij
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een intraveneuze concentratie van 300 mgI/ml is geïndiceerd bij kinderen voor gebruik in 
contrastversterkte computertomografie van de buik.

CONTRA-INDICATIES
OMNIPAQUE mag niet worden toegediend aan patiënten met een bekende overgevoeligheid voor iohexol.

WAARSCHUWINGEN—Algemeen

Zie HOOFDSTUK II, WAARSCHUWINGEN—Algemeen.

VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen

Zie HOOFDSTUK II, VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.

Oraal toegediende hypertone contrastmiddelen zuigen vocht in de darmen, wat, indien ernstig genoeg, kan leiden 
tot hypovolemie. Evenzo kan het optreden van diarree bij zuigelingen en jonge kinderen leiden tot hypovolemie. 
Verlies van plasmavloeistof kan voldoende zijn om een   shockachtige toestand te veroorzaken die, indien 
onbehandeld, gevaarlijk kan zijn. Dit is vooral relevant voor ouderen, cachectische patiënten van elke leeftijd, evenals 
voor zuigelingen en kleine kinderen.

BIJWERKINGEN: Oraal/Lichaam
Gebruik in holtes—Algemeen

Lichaamsopeningen

In gecontroleerde klinische onderzoeken met 285 volwassen patiënten voor verschillende onderzoeken van de 
lichaamsholte met OMNIPAQUE 240, 300 en 350, werden de volgende bijwerkingen gemeld. Cardiovasculair 
systeem
Incidentie > 1%: Geen 
Incidentie ≤ 1%: Hypertensie 
Zenuwstelsel
Incidentie > 1%: Pijn (26%)
Incidentie ≤ 1%: Hoofdpijn, slaperigheid, koorts, spierzwakte, branderig gevoel, onwel gevoel, tremoren, licht 
gevoel in het hoofd, syncope
Ademhalingssysteem
Geen
Maagdarmstelsel 
Incidentie > 1%: Geen
Incidentie ≤ 1%: Flatulentie, diarree, misselijkheid, braken, abdominale druk Huid 
en aanhangsels
Incidentie > 1%: Zwelling (22%), warmte (7%) 
Incidentie ≤ 1%: Hematoom op de injectieplaats
De meest voorkomende reacties, pijn en zwelling, werden bijna uitsluitend gemeld na artrografie en 
waren over het algemeen gerelateerd aan de procedure en niet aan het contrastmiddel. Gastro-
intestinale reacties werden bijna uitsluitend gemeld na orale pass-thru-onderzoeken. Voor aanvullende 
informatie over bijwerkingen die bij specifieke procedures kunnen worden verwacht, zie INDIVIDUELE 
INDICATIES EN GEBRUIK. Voor informatie over algemene bijwerkingen van contrastmiddelen, zie SECTIE 
II, BIJWERKINGEN: Intravasculair - Algemeen.
Bij 51 onderzochte pediatrische patiënten werden geen bijwerkingen gemeld die verband hielden met het gebruik 
van OMNIPAQUE voor VCU-procedures.

Oraal gebruik
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Zie INDIVIDUELE INDICATIES EN GEBRUIK: Oraal gebruik - Bijwerkingen.

OVERDOSERING
Zie ook SECTIE II, OVERDOSERING.
De aanbevolen dosis OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml voor oraal doorgangsonderzoek 
bij volwassenen van het maagdarmkanaal is 50 ml tot 100 ml. In een fase I-onderzoek werd 150 ml 
OMNIPAQUE 350 oraal toegediend aan 11 gezonde mannelijke proefpersonen. De incidentie van diarree was 
91% (10 van 11) en buikkrampen was 27% (3 van 11). Ondanks dat al deze voorvallen mild en van 
voorbijgaande aard waren, waren de voorvallen meer dan het dubbele van die bij de aanbevolen doseringen. 
Uit deze bevinding blijkt dat grotere volumes hypertone contrastmiddelen, zoals OMNIPAQUE, de osmotische 
belasting in de darm verhogen, wat kan resulteren in grotere vloeistofverschuivingen.

DOSERING EN TOEDIENING—Algemeen Zie SECTIE 
II, DOSERING EN TOEDIENING - Algemeen.

INDIVIDUELE INDICATIES EN GEBRUIK
Oraal gebruik

Volwassenen:OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml is geïndiceerd bij volwassenen voor gebruik bij 
oraal doorgangsonderzoek van het maagdarmkanaal.
OMNIPAQUE verdund tot concentraties van 6 mgI/ml tot 9 mgI/ml oraal toegediend in combinatie met 
OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 300 mgI/ml intraveneus toegediend, is geïndiceerd bij volwassenen 
voor gebruik in contrastversterkte computertomografie van de buik. Verdunde orale plus intraveneuze 
OMNIPAQUE kan nuttig zijn wanneer niet-versterkte beeldvorming onvoldoende afbakening geeft tussen 
normale lussen van de darm en aangrenzende organen of gebieden met vermoedelijke pathologie.

Kinderen:OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 300 mgI/ml, oraal of rectaal toegediend, is 
geïndiceerd bij kinderen voor gebruik bij onderzoek van het maagdarmkanaal.
OMNIPAQUE 240 in een concentratie van 240 mgI/ml, oraal of rectaal toegediend, is geïndiceerd bij 
kinderen voor gebruik bij onderzoek van het maagdarmkanaal.
OMNIPAQUE 180 in een concentratie van 180 mgI/ml, oraal of rectaal toegediend, is geïndiceerd bij 
kinderen voor gebruik bij onderzoek van het maagdarmkanaal.
OMNIPAQUE verdund tot concentraties van 9 mgI/ml tot 21 mgI/ml oraal toegediend in 
combinatie met OMNIPAQUE 240 in een concentratie van 240 mgI/ml of OMNIPAQUE 300 in een 
concentratie van 300 mgI/ml intraveneus toegediend is geïndiceerd bij kinderen voor gebruik in 
contrast verbeterde computertomografie van de buik.

Preventieve maatregelen

Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.

Bijwerkingen
Orale toediening van OMNIPAQUE gaat meestal gepaard met milde, voorbijgaande diarree, vooral wanneer 
hoge concentraties en grote volumes worden toegediend. Misselijkheid, braken en matige diarree zijn ook 
gemeld na orale toediening van OMNIPAQUE, maar veel minder vaak. Bij CT-onderzoeken waarbij gebruik 
wordt gemaakt van verdund oraal plus intraveneus contrastmiddel, is de kans groter dat bijwerkingen 
worden geassocieerd met de intraveneuze injectie dan met de hypotone injectie.
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Orale oplossing. Opgemerkt moet worden dat ernstige of anafylactoïde reacties die kunnen optreden met 
intravasculaire jodiumhoudende media mogelijk zijn na toediening via andere routes. Volwassenen:In 
gecontroleerde klinische onderzoeken met 54 volwassen patiënten voor oraal doorgangsonderzoek van het 
maagdarmkanaal met OMNIPAQUE 350 werden de volgende bijwerkingen gemeld: diarree (42%), 
misselijkheid (15%), braken (11%), buikpijn ( 7%), winderigheid (2%) en hoofdpijn (2%).

In gecontroleerde klinische onderzoeken met 44 volwassen patiënten voor verdund oraal plus intraveneus CT-
onderzoek van het maagdarmkanaal met OMNIPAQUE 300, waren de bijwerkingen beperkt tot een enkele 
melding van braken (2%).
Kinderen:In gecontroleerde klinische onderzoeken met 58 pediatrische patiënten voor onderzoek van 
het maagdarmkanaal in concentraties van 180 en 300 mgI/ml werden de volgende bijwerkingen 
gemeld: diarree (36%), braken (9%), misselijkheid (5%), koorts (5%), hypotensie (2%), buikpijn (2%) en 
urticaria (2%). In klinische onderzoeken werd een verhoogde frequentie en ernst van diarree 
waargenomen bij een verhoging van de toegediende concentratie en dosis van het 
radiocontrastmiddel.
In gecontroleerde klinische onderzoeken met 69 pediatrische patiënten voor verdund oraal plus 
intraveneus CT-onderzoek van het maagdarmkanaal met OMNIPAQUE 240 en OMNIPAQUE 300, waren de 
bijwerkingen beperkt tot een enkele melding van braken (1,4%).

Dosering en administratie
Volwassenen:De aanbevolen dosering van onverdunde OMNIPAQUE 350 in een concentratie van 350 mgI/ml 
voor oraal doorgangsonderzoek van het maagdarmkanaal bij volwassenen is 50 ml tot 100 ml, afhankelijk 
van de aard van het onderzoek en de grootte van de patiënt.
De aanbevolen orale dosering van OMNIPAQUE verdund tot concentraties van 6 mgI/ml tot 9 mgI/ml voor 
contrastversterkte computertomografie van de buik bij volwassenen is 500 ml tot 1000 ml. Er zijn kleinere 
toegediende volumes nodig naarmate de concentratie van de uiteindelijke oplossing wordt verhoogd (zie 
onderstaande tabel). In combinatie met verdunde orale toediening is de aanbevolen dosering van 
OMNIPAQUE 300 intraveneus toegediend 100 ml tot 150 ml. De orale dosis wordt ongeveer 20 tot 40 minuten 
voorafgaand aan de intraveneuze dosis en beeldacquisitie toegediend. Kinderen:De dosering van onverdunde 
OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 300 mgI/ml, OMNIPAQUE 240 in een concentratie van 240 mgI/ml of 
OMNIPAQUE 180 in een concentratie van 180 mgI/ml voor oraal doorgangsonderzoek van het 
maagdarmkanaal bij kinderen is afhankelijk over de aard van het onderzoek en de grootte van de patiënt. Op 
basis van klinische ervaring wordt aanbevolen om OMNIPAQUE 180 te gebruiken bij kinderen jonger dan 3 
maanden. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 of OMNIPAQUE 300 kunnen worden gebruikt bij kinderen van 3 
maanden en ouder. De volgende doseringsrichtlijnen worden aanbevolen:

Leeftijd

Minder dan 3 maanden 
Drie maanden tot 3 jaar 
Vier jaar tot 10 jaar 
Langer dan 10 jaar

Volume van OMNIPAQUE
5 — 30 ml
Tot 60 ml
Tot 80 ml
Tot 100 ml

Bij rectale toediening kunnen grotere volumes worden gebruikt.

De aanbevolen orale dosering van OMNIPAQUE verdund tot concentraties van 9 mgI/ml tot 21 
mgI/ml voor contrastversterkte computertomografie van de buik bij kinderen is 180 ml tot
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750 ml. Er zijn kleinere toegediende volumes nodig naarmate de concentratie van de uiteindelijke oplossing wordt 
verhoogd (zie onderstaande tabel). De totale orale dosis in gram jodium mag over het algemeen niet hoger zijn dan 5 
gI voor kinderen jonger dan 3 jaar en 10 gI voor kinderen van 3 tot 18 jaar. De orale dosering kan in één keer worden 
gegeven of over een periode van 30 tot 45 minuten als het moeilijk is om het vereiste volume te consumeren.

In combinatie met verdunde orale toediening is de aanbevolen dosering van OMNIPAQUE 240 en OMNIPAQUE 
300 2,0 ml/kg bij intraveneuze toediening met een spreiding van 1,0 ml/kg tot 2,0 ml/kg. De dosering voor 
zuigelingen en kinderen moet worden toegediend in verhouding tot leeftijd en lichaamsgewicht. De totale 
intraveneus toegediende dosis mag niet hoger zijn dan 3 ml/kg. De orale dosis wordt ongeveer 30 tot 60 
minuten voorafgaand aan de intraveneuze dosis en beeldacquisitie toegediend. OMNIPAQUE kan als volgt 
worden verdund met water of drank:

Bereiken
Een liter

Contrast Medium bij
Een laatste concentratie

(mgI/ml) van
6

Toevoegen

Voorraadconcentratie:
van OMNIPAQUE

(mg/ml)

Tot
Water, Koolzuurhoudend

Drank, Melk, of
Sap
(ml)
975
980
983

Volume
(ml)

240
300
350

25
20
17

9 240
300
350

38
30
26

962
970
974

12 240
300
350

50
40
35

950
960
965

15 240
300
350

63
50
43

937
950
957

18 240
300
350

75
60
52

925
940
948

21 240
300
350

88
70
60

912
930
940

Verdunningen van OMNIPAQUE moeten vlak voor gebruik worden bereid en alle ongebruikte porties moeten na de 

procedure worden weggegooid.

CUSTURETHROGRAFIE (VCU)
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OMNIPAQUE verdund tot concentraties van 50 mgI/ml tot 100 mgI/ml is geïndiceerd bij kinderen voor het 
urineren van cystourethrografie. VCU's worden vaak uitgevoerd in combinatie met excretie-urografie.

Preventieve maatregelen

Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.

Aangezien de VCU-procedure instrumentatie vereist, dienen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen bij 

patiënten waarvan bekend is dat ze een acute urineweginfectie hebben. Het vullen van de blaas moet met een constante 

snelheid gebeuren, waarbij voorzichtigheid moet worden betracht om overmatige druk te vermijden. Steriele procedures zijn 

essentieel.

Bijwerkingen
Zie ONGEWENSTE REACTIES—Algemeen.

Dosering en administratie
OMNIPAQUE kan worden verdund, gebruikmakend van een aseptische techniek, met steriel water voor 
injectie tot een concentratie van 50 mgI/ml tot 100 mgI/ml om cystourethrografie te ledigen. De concentratie 
kan variëren afhankelijk van de grootte en leeftijd van de patiënt en ook van de gebruikte techniek en 
apparatuur. Er moet voldoende contrastmiddel worden toegediend om de blaas adequaat te vullen. Het 
gebruikelijke volume varieert van 50 ml tot 300 ml OMNIPAQUE in een concentratie van 100 mgI/ml en 50 ml 
tot 600 ml OMNIPAQUE in een concentratie van 50 mgI/ml. OMNIPAQUE kan worden verdund met steriel 
water voor injectie zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

Bereiken
een finale

Concentratie
(mg/ml)

100
90
80
70
60
50

Optellen bij

Elke 100 ml OMNIPAQUE steriel 
water voor injectie, 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

Verdunningen van OMNIPAQUE moeten vlak voor gebruik worden bereid en alle ongebruikte porties moeten na de 

procedure worden weggegooid.

ARTHROGRAFIE
OMNIPAQUE 240 met een concentratie van 240 mgI/ml of OMNIPAQUE 300 met een concentratie van 300 
mgI/ml of OMNIPAQUE 350 met een concentratie van 350 mgI/ml is geïndiceerd op radiografie van het 
kniegewricht bij volwassenen, en OMNIPAQUE 240 met een concentratie van 240 mgI/ml of OMNIPAQUE 300 
in een concentratie van 300 mgI/ml is geïndiceerd bij radiografie van het schoudergewricht bij volwassenen, 
en OMNIPAQUE 300 in een concentratie van 300 mgI/ml is geïndiceerd bij radiografie van het kaakgewricht bij 
volwassenen. Artrografie kan nuttig zijn bij de diagnose van posttraumatische of degeneratieve 
gewrichtsaandoeningen, synoviale ruptuur, de visualisatie van communicerende bursae of cysten en bij 
meniscografie.
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Preventieve maatregelen

Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.

Strikte aseptische techniek is vereist om infectie te voorkomen. Fluoroscopische controle moet worden gebruikt om een   juiste 

plaatsing van de naald te verzekeren, extracapsulaire injectie te voorkomen en verdunning van het contrastmiddel te voorkomen. 

Tijdens de injectie mag geen overmatige druk worden uitgeoefend.

Bijwerkingen
Injectie van OMNIPAQUE in het gewricht gaat gepaard met tijdelijk ongemak, dwz pijn, zwelling. 
Vertraagd, ernstig of aanhoudend ongemak kan echter af en toe optreden. Ernstige pijn kan vaak het 
gevolg zijn van overmatig gebruik van druk of het injecteren van grote hoeveelheden. Gewrichtszwelling 
na injectie is minder met OMNIPAQUE dan met hoog osmolair ionisch contrastmiddel. Dit soort reacties 
is over het algemeen procedureafhankelijk en komt vaker voor wanneer dubbelcontrasttechniek wordt 
gebruikt.
Zenuwstelsel:Zwelling (42%), pijn (29%), warmtegevoel (13%) en spierzwakte 
(0,7%).
Huid en aanhangsels:Hematoom op de injectieplaats (0,7%).

Dosering en administratie
Artrografie wordt meestal uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De hoeveelheid geïnjecteerde 
OMNIPAQUE is afhankelijk van de grootte van het te onderzoeken gewricht en de gebruikte techniek. Bij knie- 
en schouderartrografie worden gewoonlijk lagere volumes contrastmiddel geïnjecteerd wanneer 
dubbelcontrastonderzoeken met 15 ml tot 100 ml lucht worden uitgevoerd.
De volgende concentraties en volumes worden aanbevolen voor normale volwassen knie-, schouder- en 
kaakgewrichten, maar dienen als richtlijn, aangezien gewrichten mogelijk meer of minder contrastmiddel 
nodig hebben voor een optimale visualisatie.

KNIE
OMNIPAQUE 240
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 350

SCHOUDER
OMNIPAQUE 300
OMNIPAQUE 240

TEMPOROMANDIBULAIR
OMNIPAQUE 300 0,5 ml tot 1,0 ml

Lagere volumes
aanbevolen
voor dubbel contrast
examens;
hogere volumes
aanbevolen
voor enkel contrast
examens.

5 ml tot 15 ml
5 ml tot 15 ml
5 ml tot 10 ml

10 ml
3 ml }

Passieve of actieve manipulatie wordt gebruikt om het medium door de gewrichtsruimte te verspreiden.

ENDOSCOPISCHE RETROGRADE PANCREATOGRAFIE 
(ERP)/ENDOSCOPISCHE RETROGRADE
CHOLANGIOPANCREATOGRAFIE (ERCP)
OMNIPAQUE 240 in een concentratie van 240 mgI/ml is geïndiceerd bij volwassenen voor gebruik bij 
ERP/ERCP.
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Preventieve maatregelen

Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.

Bijwerkingen
Injectie van OMNIPAQUE in ERP/ERCP gaat gepaard met voorbijgaande pijn. Er kan echter vertraagde, ernstige of 
aanhoudende pijn optreden en deze kan 24 uur aanhouden. De oorzaak van de pijn kan zowel te wijten zijn aan de 
procedure zelf als aan het geïnjecteerde contrastmiddel, daarom moet aandacht worden besteed aan de injectiedruk 
en het totale geïnjecteerde volume om storende uitzetting van de onderzochte kanalen te minimaliseren.

Cardiovasculair systeem:Hypertensie (1%).
Zenuwstelsel:Pijn (17%), slaperigheid (1%) en branderig gevoel (1%).
Maagdarmstelsel:Braken, diarree en druk, elk met een individuele incidentie van 1%.

Dosering en administratie
De aanbevolen dosis OMNIPAQUE 240 met een concentratie van 240 mgI/ml is 10 ml tot 50 ml, maar 
kan variëren afhankelijk van de individuele anatomie en/of ziektetoestand.

HYSTEROSALPINGOGRAFIE
OMNIPAQUE 240 met een concentratie van 240 mgI/ml of OMNIPAQUE 300 met een concentratie van 300 mgI/ml is 
aangegeven op radiografie van de interne groep van volwassen vrouwelijke voortplantingsorganen: eierstokken, 
eileiders, baarmoeder en vagina. Hysterosalpingografie wordt gebruikt als diagnostische en therapeutische 
modaliteit bij de behandeling van onvruchtbaarheid en andere abnormale gynaecologische aandoeningen.

contra-indicaties
De procedure mag niet worden uitgevoerd tijdens de menstruatie of wanneer de menstruatie op handen is, en mag 
ook niet worden uitgevoerd wanneer een infectie aanwezig is in enig deel van het genitaal kanaal, inclusief de 
uitwendige genitaliën. De procedure is ook gecontra-indiceerd voor zwangere vrouwen of voor degenen bij wie 
zwangerschap wordt vermoed. Het gebruik ervan wordt afgeraden tot 6 maanden na zwangerschapsafbreking of 30 
dagen na conisatie of curettage.

Preventieve maatregelen

Bij patiënten met carcinoom of bij degenen bij wie de aandoening wordt vermoed, moet voorzichtigheid worden 
betracht om mogelijke verspreiding van de laesie door de procedure te voorkomen.

Bijwerkingen
Injectie van OMNIPAQUE bij hysterosalpingografie gaat gepaard met onmiddellijke maar voorbijgaande pijn. 
De oorzaak van de pijn kan zowel te wijten zijn aan de procedure zelf als aan het geïnjecteerde contrastmiddel, 
daarom moet aandacht worden besteed aan de injectiedruk en het geïnjecteerde volume om storende 
uitzetting van de baarmoeder en eileiders te voorkomen. Fluoroscopische controle wordt aanbevolen. 
Zenuwstelsel:Pijn (49%), slaperigheid en koorts, elk met een individuele incidentie van 3%. Maagdarmstelsel:
Misselijkheid (3%).
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Dosering en administratie
De aanbevolen dosering van OMNIPAQUE 240 is 15 ml tot 20 ml en van OMNIPAQUE 300 is 15 ml tot 20 
ml, maar zal variëren afhankelijk van de individuele anatomie en/of ziektetoestand.

HERNIOGRAFIE
OMNIPAQUE 240 in een concentratie van 240 mgI/ml is geïndiceerd bij volwassenen voor gebruik bij 
herniografie.

Preventieve maatregelen

Zie VOORZORGSMAATREGELEN—Algemeen.

Bijwerkingen
Zenuwstelsel:Pijn (7%), hoofdpijn (3%) en onwel gevoel (3%). 
Maagdarmstelsel:Diarree (3%) en winderigheid (10%).

Dosering en administratie
De aanbevolen dosering van OMNIPAQUE 240 is 50 ml, maar kan variëren afhankelijk van de individuele 
anatomie en/of ziektetoestand.

HOE GELEVERD
OMNIPAQUE 140
50 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1401-52)

OMNIPAK 180
10 ml glazen injectieflacon, 180 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1411-10) 20 
ml glazen injectieflacon, 180 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1411-20)

OMNIPAQUE 240
10 ml glazen injectieflacon, 240 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1412-10) 20 
ml glazen injectieflacon, 240 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1412-20) 50 ml 
glazen injectieflacon, 240 mgI/ ml, dozen van 10 ( NDC 0407-1412-50)
50 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1412-30) 100 
ml glazen fles, 240 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1412-60)
100 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1412-33) 150 
ml glazen fles, 240 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1412-49)
150 ml vul 200 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1412-34) 200 
ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1412-35)

OMNIPAQUE 300
10 ml glazen injectieflacon, 300 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1413-10) 30 
ml glazen injectieflacon, 300 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1413-30)
30 ml vul 50 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1413-59) Glazen 
injectieflacon van 50 ml, 300 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1413-50)
50 ml glazen fles, 300 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1413-51)
50 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1413-61)
75 ml vul 100 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1413-62)
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100 ml glazen fles, 300 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1413-60) 100 ml in +PLUS
PAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1413-63) 125 ml vul 150 ml glazen 
fles, 300 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1413-53) 150 ml glazen fles, 300 mgI /
ml, dozen van 10 (NDC 0407-1413-90)
150 ml vul 200 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1413-65) 200 
ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1413-66)

OMNIPAQUE 350
50 ml glazen injectieflacon, 350 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1414-50) 50 
ml glazen fles, 350 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1414-51)
50 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1414-89)
75 ml vul 100 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1414-90) 100 ml 
glazen fles, 350 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1414-60)
100 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1414-91) 125 ml 
vul 150 ml glazen fles, 350 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1414-76) 150 ml 
glazen fles, 350 mgI /ml, dozen van 10 (NDC 0407-1414-03)
150 ml vul 200 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1414-93) 200 
ml vul 250 ml glazen fles, 350 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1414-04)
200 ml in +PLUSPAK™ (polymeerfles), dozen van 10 (NDC 0407-1414-94) Glazen 
fles van 250 ml, 350 mgI/ml, dozen van 10 (NDC 0407-1414-80)

Bescherm flacons en glazen of polymeerflessen van OMNIPAQUE tegen sterk daglicht en directe 
blootstelling aan zonlicht. Niet bevriezen. OMNIPAQUE moet worden bewaard bij een gecontroleerde 
kamertemperatuur, 20°-25°C (68°-77°F); excursies toegestaan   tot 15°-30°C (59°-86°F) [zie USP-
gecontroleerde kamertemperatuur].
OMNIPAQUE-injectie in alle presentaties kan maximaal een maand worden bewaard in een 
contrastmiddelverwarmer bij 37 ° C (98,6 ° F).

SPECIALE HANTERING EN OPSLAG UITSLUITEND VOOR POLYMEERFLESSEN: 
NIET GEBRUIKEN ALS DE RING IS GEBROKEN OF ONTBREEKT.

Gedistribueerd door GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 VS 
Geproduceerd door GE Healthcare Ireland, Cork, Ierland

OMNIPAQUE is een handelsmerk van General Electric Company of een van haar 
dochterondernemingen. GE en het GE Monogram zijn handelsmerken van General Electric Company.
Product van Noorse oorsprong.

© 2017 General Electric Company - Alle rechten voorbehouden.
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