
Aceste evidențieri nu includ toate informațiile necesare pentru a utiliza 
ULTRAVIST Injection în siguranță și în mod eficient. Consultați informațiile 
complete de prescriere pentru ULTRAVIST Injectabil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII------------------------ 
contraindicat la copii și adolescenți din cauza riscului de insuficiență renală. (4)

• Reacții anafilactoide: Anafilactoid care pune viața în pericol sau fatal
pot apărea reacții în timpul sau după administrarea ULTRAVIST, 
în special la pacienții cu tulburări alergice. (5.1)

• Insuficiență renală acută: după administrarea ULTRAVIST poate să apară 
insuficiență renală acută, în special la pacienții cu insuficiență renală, diabet 
zaharat, mielom multiplu. Fiți precauți și utilizați cea mai mică doză 
necesară de ULTRAVIST la pacienții cu disfuncție renală. (5.2 )

ULTRAVIST (iopromidă) Injecție, pentru uz intravenos sau 
intra-arterial Aprobare inițială din SUA: 1995

AVERTISMENT: NU PENTRU UTILIZARE INTRATECALĂ 
Consultați informațiile complete de prescriere pentru avertismentul 

complet din casetă. Administrarea intratecală inadvertentă poate 
provoca deces, convulsii, hemoragie cerebrală, comă, paralizie, 
arahnoidită, insuficiență renală acută, stop cardiac, convulsii, 
rabdomioliză, hipertermie și edem cerebral.

• Reacții cardiovasculare : În timpul sau la scurt timp după 
administrarea ULTRAVIST pot apărea tulburări hemodinamice, 
inclusiv șoc și stop cardiac. (5.3 )

• Complicații tromboembolice : Angiografia poate fi asociată cu afectarea 
organelor locale și distale, ischemie, tromboembolism și insuficiență de 
organ. În procedurile angiografice, luați în considerare posibilitatea 
dislocarii plăcilor sau deteriorarea sau perforarea peretelui vasului. 
Proprietățile fizico-chimice ale agentului de contrast, doza și viteza de 
injectare pot influența reacțiile. (5.4 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MODIFICĂRI MAJORE RECENTE-------------------- ------

Indicații și utilizare, proceduri intra-arteriale (1.1) 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE-------------------- -------
Injectarea ULTRAVIST (iopromidă) este un agent de contrast radiografic indicat pentru:

• Arteriografie cerebrală și arteriografie periferică (300 mg iod per ml) (
1.1 )

• Arteriografie coronariană și ventriculografie stângă, angiografie 
viscerală și aortografie (370 mg iod per ml) (1.1 )

• Venografie periferică (240 mg iod per ml) (1.2 )
• Urografia excretorie (300 mg iod per ml) (1.2 )
• Imagistica tomografie computerizată cu contrast (CT) a capului și a corpului 

(300 mg iod per ml și 370 mg iod per ml) (1.2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE------------------ ------------
Cele mai frecvente reacții adverse (>1%) sunt dureri de cap, greață, reacții la locul 
injectării și la locul perfuziei, vasodilatație, vărsături, dureri de spate, urgență urinară, 
durere în piept, durere, disgeuzie și vedere anormală. (6)

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Bayer 
HealthCare Pharmaceuticals Inc. la 1-888-842-2937 sau FDA la 1-800 
FDA-1088 sauwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE------------------------

Individualizați cu atenție volumul și concentrația ULTRAVIST Injectare care va fi utilizată 
pentru o procedură vasculară, conform tabelelor de dozare specifice. Ajustați doza luând 
în considerare factori precum vârsta, greutatea corporală, dimensiunea vasului și rata 
fluxului sanguin în interiorul vasului. (2 )

• Nu au fost efectuate studii adecvate și bine controlate la femeile gravide. 
Deoarece studiile de reproducere la animale nu sunt întotdeauna predictive 
pentru răspunsul uman, acest medicament trebuie utilizat în timpul sarcinii 
numai dacă este absolut necesar. (8.1 )

• Siguranța și eficacitatea ULTRAVIST Injection au fost stabilite la 
copii și adolescenți cu vârsta peste 2 ani. (8.4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI----------------------

Injectarea ULTRAVIST este disponibilă în trei concentrații: 240 mg iod per ml; 
300 mg iod per ml; 370 mg iod per ml. (3 ) Consultați 17 pentru INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR.

Revizuit: 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII------------------------------
• Injectarea ULTRAVIST este contraindicată pentru utilizare intratecală. (4 ) 
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

AVERTISMENT: NU PENTRU UTILIZARE INTRATECALĂ
Administrarea intratecală neatenționată poate provoca deces, convulsii, hemoragie cerebrală, comă, paralizie, 
arahnoidită, insuficiență renală acută, stop cardiac, convulsii, rabdomioliză, hipertermie și edem cerebral.[vezi 
Contraindicații (4)].

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

ULTRAVIST®Injectarea este un agent de contrast iodat indicat pentru:

1.1 Proceduri intra-arteriale*

• 300 mg iod per ml pentru arteriografia cerebrală și arteriografia periferică

• 370 mg iod per ml pentru arteriografie coronariană și ventriculografie stângă, angiografie viscerală și aortografie

1.2 Proceduri intravenoase*

• 240 mg iod per ml pentru venografia periferică

• 300 mg iod per ml pentru urografia excretorie

• 300 mg iod per ml și 370 mg iod per ml pentru tomografie computerizată cu contrast (CT) a capului și a corpului (regiuni 
intratoracice, intraabdominale și retroperitoneale) pentru evaluarea leziunilor neoplazice și non-neoplazice. Utilitatea 
intensificării contrastului pentru investigarea spațiului retrobulbar și a gliomului de grad scăzut sau infiltrativ nu a fost 
demonstrată.

* Pentru informații privind concentrațiile și dozele pentru Populația Pediatrică[vezi Dozare și administrare (2.3 ) și 
utilizarea în anumite populații (8.4 )].

2 DOZE ŞI ADMINISTRARE
• Inspectați vizual ULTRAVIST pentru particule și/sau decolorare, ori de câte ori soluția și recipientul permit. Nu 

administrați ULTRAVIST dacă se observă particule și/sau decolorare.

• Determinați volumul și concentrația injecției ULTRAVIST care trebuie utilizată luând în considerare factori precum vârsta, greutatea 
corporală, dimensiunea vasului și rata fluxului sanguin în interiorul vasului; luați în considerare, de asemenea, gradul de opacificare 
necesar, structura (e) sau zona care trebuie examinată, procesele bolii care afectează pacientul și echipamentul și tehnica care urmează să 
fie utilizate. Ajustările specifice ale dozei pentru vârstă, sex, greutate și funcție renală nu au fost studiate pentru ULTRAVIST injectabil. Ca și 
în cazul tuturor agenților de contrast iodat, dozele mai mici pot avea un risc mai mic. Eficacitatea ULTRAVIST Injectabil sub dozele 
recomandate nu a fost stabilită.

• Doza totală maximă recomandată de iod la adulți este de 86 de grame; nu a fost stabilită o doză totală maximă 
recomandată de iod pentru copii și adolescenți.

• Hidratati pacientii in mod adecvat inainte si dupa administrarea ULTRAVIST[consultați Avertismente și 
precauții (5.2 )].

• Încălzirea ULTRAVIST la temperatura corpului cu puțin timp înainte de administrare poate ajuta la îmbunătățirea tolerabilității și ușurința injectării[
vezi Cum se furnizează/Depozitare și manipulare (16 )].

2.1 Proceduri intra-arteriale

Volumul și viteza de injectare a agentului de contrast vor varia în funcție de locul de injectare și de zona 
examinată. Injectați contrastul la viteze aproximativ egale cu debitul din vasul care este injectat.

• Arteriografie cerebrală (300 mg iod per ml), arteriografie coronariană și ventriculografie stângă (370 mg iod per ml), 
arteriografie periferică (300 mg iod per ml): vezitabelul 1.

• Aortografie și angiografie viscerală (370 mg iod per ml):
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Utilizați un volum și o viteză de injecție de contrast proporționale cu fluxul sanguin și raportate la caracteristicile vasculare 
și patologice ale vaselor specifice studiate. Nu depășiți 225 ml ca doză totală pentru procedură.

Tabelul 1: Doze de injecție unică recomandate pentru procedurile intra-arteriale pentru adulți

Cerebral

Arteriografie
(300 mg iod per ml)

Arteriografie periferică 
(300 mg iod per ml)

Arteriografia coronariană
și

Ventriculografia stângă

(370 mg iod per ml)
Arterele carotide 3-12 ml

4-12 ml

20-50 ml

-
-
-

-
-
-

Arterele Vertebrale

Injectarea arcului aortic (studiu cu 4 vase)

Artera coronară dreaptă -
-
-

-
-
-

3-14 ml

3-14 ml

30-60 ml
Artera coronară stângă

Ventriculul stâng

Aortă

Ramurile majore ale aortei abdominale

-
-

-
-

-
-

Artera subclaviană sau femurală

Bifurcație aortică (scurgere distală)

-
-

5-40 ml

25-50 ml

-
-

Doza totală maximă 150 ml 250 ml 225 ml

2.2 Proceduri intravenoase

• Venografie periferică (240 mg iod per ml):
Se injectează volumul minim necesar pentru a vizualiza în mod satisfăcător structurile supuse examinării. Nu depășiți 250 ml ca 
doză totală pentru procedură.

• Tomografie computerizată cu contrast (CT) (300 mg iod per ml și 370 mg iod per ml) și urografie excretorie 
(300 mg iod per ml): vezimasa 2.

Tabelul 2: Dozarea injectabilă sugerată ULTRAVIST pentru administrarea de contrast intravenos la adulți

Contrast calculat
Tomografie

(370 mg iod per ml)

Urografia excretorie
(300 mg iod per ml)

Tomografia computerizată cu contrast
(300 mg iod per ml)

Aproximativ 300 mg
Iod per kg greutate corporală 

(Adulți cu rinichi normale
funcţie)

Urografia excretorie - -

Cap - 50-200 ml 41–162 ml

Corp
Injecție în bolus -

-

50-200 ml

100–200 ml

41–162 ml

81–162 mlInfuzie rapidă

Doza totală maximă 100 ml (30 g iod) 200 ml (60 g iod) 162 ml (60 g iod)

2.3 Dozarea la copii

Doza recomandată la copiii cu vârsta peste 2 ani pentru următoarele evaluări este:

• Intra-arterial:

Camerele cardiace și arterele aferente(370 mg iod per ml):
Injectați 1 până la 2 mililitri pe kilogram (mL/kg). Nu depășiți 4 ml/kg ca doză totală.
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• intravenos:

Tomografie computerizată cu contrast sau urografie excretorie (300 mg iod per ml): 

Injectați 1 până la 2 ml/kg. Nu depășiți 3 ml/kg ca doză totală.

Relațiile de siguranță și eficacitate ale altor doze, concentrații sau proceduri nu au fost stabilite[consultați Utilizarea în 
anumite populații (8.4 ) și Farmacologie clinică (12.3 )].

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME
ULTRAVIST Inject este o soluție apoasă de iopromidă neionică, sterilă, limpede, incoloră până la ușor galbenă, inodoră, 
apirogenă, care conține 2,42 mg/mL tampon trometamină și 0,1 mg/mL stabilizator edetat de calciu disodic.

Injectarea ULTRAVIST este disponibilă în trei concentrații: 

240 mg iod per ml furnizează 498,72 mg/ml iopromidă 

300 mg iod per ml oferă 623,4 mg/ml iopromidă 370 mg 

iod per ml oferă 768,86 mg/ml iopromidă

4 CONTRAINDICAȚII
• Nu administrați ULTRAVIST Injectare intratecal. Administrarea intratecală inadvertentă poate provoca deces, 

convulsii, hemoragie cerebrală, comă, paralizie, arahnoidită, insuficiență renală acută, stop cardiac, convulsii, 
rabdomioliză, hipertermie și edem cerebral.

• Deshidratarea pregătitoare (de exemplu, postul prelungit și administrarea unui laxativ) înainte de ULTRAVIST Injection este 
contraindicată la copii și adolescenți din cauza riscului de insuficiență renală acută.

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII
5.1 Reacții anafilactoide
În timpul sau după administrarea ULTRAVIST, pot apărea reacții anafilactoide care pun viața în pericol sau letale. Manifestările includ 
stop respirator, laringospasm, bronhospasm, angioedem și șoc. Riscul crescut este asociat cu antecedente de reacție anterioară la un 
agent de contrast (de trei ori), o sensibilitate cunoscută la iod și tulburări alergice cunoscute (adică astm bronșic, febra fânului și alergii 
alimentare) sau alte hipersensibilități (de două ori).Fiți extrem de precauți atunci când luați în considerare utilizarea agenților de 
contrast iodat la pacienții cu aceste istorice sau tulburări.

Unitățile de urgență și personalul instruit în tratamentul reacțiilor anafilactoide trebuie să fie disponibile timp de cel puțin 30 până la 
60 de minute după administrarea ULTRAVIST.

5.2 Leziune renală acută indusă de contrast

Leziuni renale acute, inclusiv insuficiență renală, pot apărea după administrarea intravasculară de ULTRAVIST. Factorii de risc includ: 
insuficiență renală preexistentă, deshidratare, diabet zaharat, insuficiență cardiacă congestivă, boală vasculară avansată, vârstă 
înaintată, utilizarea concomitentă de medicamente nefrotoxice sau diuretice, mielom multiplu/paraproteinemie, doze repetitive și/
sau mari de ULTRAVIST.

Utilizați cea mai mică doză necesară de ULTRAVIST la pacienții cu insuficiență renală. Hidratati adecvat pacientii 
inainte si dupa administrarea ULTRAVIST.

5.3 Reacții cardiovasculare

ULTRAVIST crește sarcina osmotică circulatorie și poate induce tulburări hemodinamice acute sau întârziate la pacienții cu 
insuficiență cardiacă congestivă, insuficiență renală severă, boală renală și hepatică combinată, boli renale și cardiace 
combinate, în special atunci când se administrează doze repetitive și/sau mari.[vezi Interacțiuni medicamentoase (7 )].

Printre pacienții care au avut reacții cardiovasculare, majoritatea deceselor au avut loc de la începutul injectării până la 10 minute 
mai târziu; principala caracteristică a fost stopul cardiac cu boala cardiovasculară ca principal factor de bază. Au fost publicate 
rapoarte izolate de colaps hipotensiv și șoc.
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Administrarea ULTRAVIST poate provoca edem pulmonar la pacienţii cu insuficienţă cardiacă. Pe baza rapoartelor publicate, 
decesele cauzate de administrarea de substanțe de contrast iodate variază de la 6,6 la 1 milion (0,00066 la sută) la 1 la 10.000 
de pacienți (0,01 la sută). Observați pacienții cu boală cardiovasculară preexistentă timp de câteva ore după administrarea 
ULTRAVIST.

5.4 Complicații tromboembolice

• Angiografia poate fi asociată cu leziuni ale organelor locale și distale, ischemie, tromboembolism și insuficiență de organ, inclusiv 
accident vascular cerebral, paralizie a plexului brahial, dureri în piept, infarct miocardic, stop sinusal, anomalii ale funcției hepato-
renale. Din aceste motive, se recomandă tehnici angiografice meticuloase, inclusiv atenție sporită la manipularea firului de 
ghidare și a cateterului, utilizarea sistemelor colectoare și/sau robinete cu trei căi, spălarea frecventă a cateterului cu soluții saline 
heparinizate și reducerea la minimum a duratei procedurii. În procedurile angiografice, luați în considerare posibilitatea dislocarii 
plăcilor sau deteriorarea sau perforarea peretelui vasului cu pseudoanevrisme rezultate, hemoragie la locul puncției, disecția 
arterei coronare în timpul manipulării cateterului și injectarea agentului de contrast. Proprietățile fizico-chimice ale agentului de 
contrast, doza si viteza de injectare pot influenta reactiile. Se recomandă testarea injecțiilor pentru a asigura plasarea corectă a 
cateterului. De asemenea, a apărut o tromboză crescută și activarea sistemului complement. Sunt necesare personal specializat și 
echipamente și facilități adecvate pentru resuscitare și cardioversie imediată. Monitorizați electrocardiogramele și semnele vitale 
pe tot parcursul procedurii.

• Exercise care when performing venography in patients with suspected thrombosis, phlebitis, severe ischemic disease, local 
infection, venous thrombosis or a totally obstructed venous system.

• Clotting may occur when blood remains in contact with syringes containing iodinated contrast agents.

• Avoid angiography whenever possible in patients with homocystinuria because of the risk of inducing thrombosis and 
embolism [see Clinical Pharmacology (12.2 )].

5.5 Reactions in Patients with Hyperthyroidism, Pheochromocytoma, or Sickle Cell Disease

Thyroid storm in patients with hyperthyroidism. Thyroid storm has occurred after the intravascular use of iodinated contrast 
agents in patients with hyperthyroidism, or with an autonomously functioning thyroid nodule. Evaluate the risk in such patients 
before use of any iodinated contrast agent.

Crizele hipertensive la pacienții cu feocromocitom.Administrați substanțe de contrast iodate cu precauție extremă la pacienții cu 
feocromocitom cunoscut sau suspectat. Injectați cantitatea minimă de contrast necesară. Evaluați tensiunea arterială pe 
parcursul procedurii și aveți la dispoziție măsuri pentru tratamentul unei crize hipertensive.

Siclemie.Agenții de contrast pot favoriza formarea secemii la indivizii care sunt homozigoți pentru boala cu celule falciforme atunci când sunt 
administrați intravascular.

5.6 Extravazare
Extravazarea ULTRAVIST Injection poate provoca necroză tisulară și/sau sindrom de compartiment, în special la pacienții cu 
boală arterială sau venoasă severă.

5.7 Expunere crescută la radiații

Decizia de a utiliza îmbunătățirea contrastului este asociată cu risc și expunere crescută la radiații. Utilizați contrastul după o 
evaluare atentă a datelor clinice, a altor date radiologice și a rezultatelor rezultatelor CT fără contrast, ținând cont de doza crescută 
de radiații și de alte riscuri.

5.8 Interferență cu interpretarea imaginilor

Ca și în cazul altor substanțe de contrast iodate, utilizarea ULTRAVIST Injection poate ascunde unele leziuni care au fost observate la 
tomografii fără contrast. Leziunile calcificate sunt mai puțin susceptibile de a se intensifica. Amplificarea tumorilor după terapie poate 
scădea. Opacificarea vermisului inferior în urma administrării agentului de contrast a dus la un diagnostic fals pozitiv. Infarctele 
cerebrale cu debut recent pot fi vizualizate mai bine cu creșterea contrastului. Cu toate acestea, infarctele mai vechi pot fi ascunse de 
agentul de contrast.

La pacienții cu bariere hematoencefalice normale și insuficiență renală, agenții de contrast iodați au fost asociați cu distrugerea 
barierei hematoencefalice și acumularea de contrast în creier. Acumularea de contrast în creier apare și la pacienții în care bariera 
hemato-encefalică este cunoscută sau suspectată a fi perturbată.
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5.9 Reacții adverse cutanate severe

Reacțiile adverse cutanate severe (SCAR) se pot dezvolta de la 1 oră la câteva săptămâni după administrarea agentului de 
contrast intravascular. Aceste reacții includ sindromul Stevens-Johnson și necroliza epidermică toxică (SJS/NET), pustuloza 
exantematoasă acută generalizată (AGEP) și reacția medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS). Severitatea 
reacției poate crește și timpul până la debut poate scădea cu administrarea repetată a agentului de contrast; medicamentele 
profilactice pot să nu prevină sau să atenueze reacțiile adverse cutanate severe. Evitați administrarea ULTRAVIST la pacienții cu 
antecedente de reacție adversă cutanată severă la ULTRAVIST.6 REACȚII ADVERSE

Cele mai importante reacții adverse la medicamente la pacienții cărora li se administrează ULTRAVIST sunt șocul anafilactoid, leziunea renală 
acută indusă de contrast, comă, infarct cerebral, accident vascular cerebral, edem cerebral, convulsii, aritmie, stop cardiac, ischemie 
miocardică, infarct miocardic, insuficiență cardiacă, bradicardie, cianoză. hipotensiune arterială, șoc, dispnee, edem pulmonar, insuficiență 
respiratorie și aspirație.

6.1 Experiență în studiile clinice

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele de reacții adverse observate în studiile clinice ale unui 
medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să nu reflecte sau să prezică ratele 
observate în practică.

Următorul tabel de incidență a reacțiilor se bazează pe studii clinice controlate în care ULTRAVIST Injectabil a fost administrat 
la 1142 de pacienți. Această listă include toate reacțiile adverse raportate, indiferent de atribuire.

Reacțiile adverse sunt enumerate în funcție de clasa de organe și sisteme și în ordinea descrescătoare a apariției pentru rate mai mari de 1% în 
grupul ULTRAVIST: veziTabelul 3.

Tabel 3: REACȚII ADVERSE RAPORTATE LA > 1% DIN PACIENȚI CARE AU PRIMITAT ULTRAVIST
INJECTARE ÎN TESTELE CLINICE

Injecție ULTRAVIST
Clasa de aparate și organe Reacție adversă N=1142 (%)

Durere de cap 46 (4)
Tulburări ale sistemului nervos

disgeuzie 15 (1,3)
Tulburări oculare Vedere anormală 12 (1,1)
Tulburări cardiace Dureri în piept 18 (1,6)
Tulburări vasculare Vasodilatația 30 (2,6)

Greaţă 42 (3,7)
Tulburări gastrointestinale

Vărsături 22 (1,9)
Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv Dureri de spate 22 (1,9)
Tulburări renale și urinare Urgență urinară 21 (1,8)

Locul de injectare și locul de perfuzie
reacții (hemoragie,

hematom, durere, edem,
eritem, erupție cutanată)

41 (3,7)
Tulburări generale și afecțiuni la locul de administrare

Durere 13 (1,4)

Una sau mai multe reacții adverse au fost înregistrate la 273 din 1142 (24%) pacienți în timpul studiilor clinice, coincidente cu 
administrarea ULTRAVIST Injectabil sau pe durata definită a perioadei de urmărire a studiului (24-72 de ore). Injectarea 
ULTRAVIST este adesea asociată cu senzații de căldură și/sau durere.

Reacții grave, care pun viața în pericol și fatale au fost asociate cu administrarea de substanțe de contrast care conțin iod, inclusiv ULTRAVIST 
Injection. În studiile clinice, 7/1142 de pacienți cărora li sa administrat ULTRAVIST Injection au murit la 5 zile sau mai târziu după administrarea 
medicamentului. De asemenea, 10/1142 de pacienți cărora li sa administrat ULTRAVIST Injection au avut reacții adverse grave.

Următoarele reacții adverse au fost observate la ≤ 1% dintre subiecții cărora li sa administrat ULTRAVIST 

Injecție: Tulburări cardiace:bloc atrioventricular (complet), bradicardie, extrasistolă ventriculară

Tulburări gastrointestinale:disconfort abdominal, durere abdominală, durere abdominală superioară, constipație, diaree, gură 
uscată, dispepsie, tulburări gastro-intestinale, dureri gastro-intestinale, salivație crescută, disconfort stomacal, tenesmus rectal

6

ID de referință: 4130054



Tulburări generale și afecțiuni la locul de administrare:astenie, disconfort toracic, frisoane, sete excesivă, extravazare, senzație de căldură, 
hiperhidroză, stare generală de rău, edem periferic, pirexie

Tulburări ale sistemului imunitar:astm, edem facial

Investigatii:creșterea lactat dehidrogenazei din sânge, creșterea ureei sanguine, creșterea hemoglobinei, creșterea numărului de 
globule albe

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv:artralgie, dureri musculo-scheletice, miastenie, dureri de gât, dureri la nivelul 
extremităților

Tulburări ale sistemului nervos:agitație, confuzie, convulsii, amețeli, hipertonie, hipestezie, necoordonare, 
neuropatie, somnolență, tulburări de vorbire, tremor, parestezie, defect de câmp vizual

Tulburari psihiatrice:anxietate

Tulburări renale și urinare:disurie, dureri renale, retenție urinară

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale:apnee, tuse crescută, dispnee, hipoxie, edem faringian, faringită, 
revărsat pleural, hipertensiune pulmonară, tulburări respiratorii, dureri în gât

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat:eritem, prurit, erupție cutanată, urticarie

Tulburări vasculare:tromboză coronariană, înroșire, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, tulburare vasculară periferică, 
sincopă, anomalie vasculară

6.2 Experiență post-marketing

Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării după aprobarea ULTRAVIST Injection. Deoarece aceste reacții sunt 
raportate voluntar de la o populație de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se 
stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicamente.

Reacțiile adverse raportate în cadrul supravegherii străine după punerea pe piață și în alte studii cu utilizarea ULTRAVIST Injectabil 
includ:

Tulburări cardiace:stop cardiac, fibrilație ventriculară, fibrilație atrială, tahicardie, palpitații, insuficiență cardiacă 
congestivă, infarct miocardic, angină pectorală

Tulburări ale urechii și ale labirintului:vertij, tinitus

Tulburări endocrine:hipertiroidism, criză tirotoxică, hipotiroidism; Testele funcției tiroidiene care indică 
hipotiroidism sau supresie tranzitorie a tiroidei au fost raportate mai puțin frecvent după administrarea de 
contrast iodat la pacienți adulți și copii, inclusiv sugari. Unii pacienți au fost tratați pentru hipotiroidism.

Tulburări oculare:midriaza, tulburare de lacrimare Tulburări 

gastrointestinale:disfagie, umflarea glandelor salivare

Tulburări ale sistemului imunitar:reacție anafilactoidă (inclusiv cazuri fatale), stop respirator, șoc anafilactoid, 
angioedem, edem laringian, laringospasm, bronhospasm, hipersensibilitate

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv:sindromul compartimental în caz de extravazare

Tulburări ale sistemului nervos:ischemie/infarct cerebral, paralizie, pareză, orbire corticală tranzitorie, afazie, comă, 
inconștiență, amnezie, hipotonie, agravare a simptomelor miasteniei gravis

Tulburări renale și urinare:insuficiență renală, hematurie

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale:edem pulmonar, sindrom de detresă respiratorie acută, astm

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat:Reacțiile variază de la ușoare (de exemplu erupții cutanate, eritem, prurit, urticarie și 
decolorare a pielii) la severe [de exemplu, sindrom Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică (SJS/NET), pustuloză 
exantematoasă acută generalizată (AGEP) și reacție la medicament cu eozinofilie și simptome sistemice. (ROCHIE)].

Tulburări vasculare:vasospasm
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6.3 Pediatrie

Caracterul general, calitatea și severitatea reacțiilor adverse la copii și adolescenți sunt în general similare cu cele raportate la pacienții 
adulți. Reacțiile adverse suplimentare raportate la copii și adolescenți din supravegherea comercială străină sau din alte informații sunt:
epistaxis, angioedem, migrenă, tulburări articulare (efuziune), crampe musculare, tulburări ale membranei mucoase (umflarea 
mucoasei), conjunctivită, hipoxie, erupții fixe, vertij, diabet insipid și edem cerebral [vezi Utilizare în anumite populații (8.4 )].

7 INTERACȚII MEDICAMENTE

7.1 Interacțiuni medicament-medicament

La pacienții cu insuficiență renală, biguanidele pot provoca acidoză lactică. ULTRAVIST pare să crească riscul de acidoză lactică 
indusă de biguanide, posibil ca urmare a înrăutățirii funcției renale.[consultați Avertismente și precauții (5.2 )].

Pacienții tratați cu beta-blocante pot să nu răspundă la dozele obișnuite de epinefrină utilizate pentru tratarea reacțiilor alergice. Datorită 
riscului de apariție a reacțiilor de hipersensibilitate, aveți grijă când administrați substanțe de contrast iodate la pacienții care iau 
betablocante.

Interleukinele sunt asociate cu o prevalență crescută a reacțiilor de hipersensibilitate întârziate după administrarea agentului de 
contrast iodat. Aceste reacții includ febră, frisoane, greață, vărsături, prurit, erupții cutanate, diaree, hipotensiune arterială, edem și 
oligurie.

Toxicitatea renală a fost raportată la câțiva pacienți cu disfuncție hepatică cărora li s-a administratun oralagent colecistografic urmat 
de substanțe de contrast intravasculare. Prin urmare, administrarea oricărui agent de contrast intravascular trebuie amânată la 
pacienții care au primit recent un agent de contrast colecistografic.

Nu amestecați alte medicamente cu ULTRAVIST Injection[vezi Cum se furnizează/Depozitare și manipulare (16 )].

7.2 Interacțiuni medicament-test de laborator 

Testele funcției tiroidiene:

Rezultatele studiilor de iod legat de proteine   și de absorbție a iodului radioactiv, care depind de estimarea iodului, nu vor reflecta cu 
acuratețe funcția tiroidiană timp de cel puțin 16 zile după administrarea de substanțe de contrast iodate. Cu toate acestea, testele 
funcției tiroidiene care nu depind de estimările de iod, de exemplu, T3absorbția de rășină și tiroxina totală sau liberă (T4) testele nu 
sunt afectate.

Analiza de laborator a parametrilor de coagulare, fibrinoliză și sistem de complement:

Efectul iopromidei asupra factorilor de coagulare înin vitrotestele au crescut cu doza administrată. Coagularea, fibrinoliza și 
activarea complementului au fost evaluate cu plasmă umană standard citrată în următoarele teste: timpul de trombină, timpul de 
coagulază de trombină, timpul de tromboplastină de calciu, timpul de tromboplastină parțială, plasminogenul, trombina, alfa-2 
antiplasmină și activitatea factorului XIIa. Inhibarea trombinei a fost aproape completă. Datele privind reversibilitatea nu sunt 
disponibile. Timpul de trombină a crescut de la aproximativ 20 de secunde la o concentrație de iopromidă de 10 mg iod per ml, 
până la 100 de secunde la o concentrație de iopromidă de 70 mg iod per ml.

PTT a crescut de la aproximativ 50 de secunde la o concentrație de iopromidă de 10 mg iod per ml, până la aproximativ 100 de 
secunde la o concentrație de iopromidă de 70 mg iod per ml. O creștere similară a fost observată în timpul de coagulază a trombinei. 
S-au observat efecte mai mici în timpul tromboplastinei de calciu. Timpul de coagulare a crescut de la 13,5 la 23 de secunde la cea mai 
mare concentrație de iopromidă de 70 mg iod per ml. Produsele divizate cu factor Hageman au scăzut cu aproximativ 20% în 
intervalul de la 10 la 70 mg iod per ml de iopromidă. Plasminogenul a fost relativ stabil. Nu a existat nicio dovadă de activare a 
fibrinolizei. Calea alternativă a complementului a fost activată. Conversia factorului B a crescut într-o manieră dependentă de doză. 
Durata acestor efecte nu a fost studiată.

In vitrostudiile cu sânge uman au arătat că iopromida a avut un efect ușor asupra coagulării și fibrinolizei. Nicio formare a 
factorului XIIa nu a putut fi demonstrată. Calea alternativă a complementului poate fi de asemenea activată.
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8 UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina
Sarcina categoria B
Studiile de reproducere efectuate cu iopromidă la șobolani și iepuri în doze de până la 3,7 g iod per kg (de 2,2 ori doza maximă 
recomandată pentru un om de 50 kg sau de aproximativ 0,7 ori doza umană după normalizarea datelor la estimările suprafeței 
corporale) au nu a dezvăluit nicio dovadă de vătămare directă a fătului. Embrioletalitatea a fost observată la iepuri care au primit 3,7 g 
iod per kg, dar s-a considerat că aceasta a fost secundară toxicității materne. Nu au fost efectuate studii adecvate și bine controlate la 
femeile gravide. Deoarece studiile de reproducere la animale nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul uman, acest 
medicament trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.

8.3 Mamele care alăptează

Nu se știe dacă ULTRAVIST Injectabil se excretă în laptele uman. Cu toate acestea, multe substanțe de contrast injectabile sunt 
excretate nemodificate în laptele uman. Deși nu s-a stabilit că apar reacții adverse grave la sugarii care alăptează, trebuie 
avută precauție atunci când medicamentele de contrast intravasculare sunt administrate femeilor care alăptează din cauza 
potențialelor reacții adverse și trebuie luată în considerare întreruperea temporară a alăptării.

8.4 Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea ULTRAVIST Injection au fost stabilite la copii și adolescenți cu vârsta peste 2 ani. Utilizarea ULTRAVIST 
Injectabil la aceste grupe de vârstă este susținută de dovezile din studiile adecvate și bine controlate ale ULTRAVIST Injection la 
adulți și de date suplimentare de siguranță obținute în literatură și alte rapoarte la un total de 274 de copii și adolescenți. 
Dintre aceștia, au fost 131 de copii (2-12 ani), 57 de adolescenți și 86 de copii de vârste nedeclarate sau de altă vârstă. Au fost 
148 de femei, 94 de bărbați și 32 la care sexul nu a fost raportat. Distribuția rasială a fost: caucazian 93 (33,9%), negri 1 (0,4%), 
asiatici 6 (2,2%) și necunoscut 174 (63,5%). Acești pacienți au fost evaluați prin angiografie coronariană intra-arterială (n=60), 
tomografie computerizată (CT) intravenoasă cu contrast (n=87), urografie excretorie (n=99) și alte 28 de proceduri.

La acești pacienți copii și adolescenți, a fost utilizată o concentrație de 300 mg iod per ml pentru CT intravenos de contrast sau 
urografia excretorie. O concentrație de 370 mg iod per ml a fost utilizată pentru administrarea intra-arterială și intracardiacă în 
evaluarea radiografică a cavităților inimii și a arterelor majore. Majoritatea pacienților copii și adolescenți au primit volume inițiale 
de 1-2 ml/kg.

Dozele optime de ULTRAVIST Injectabil nu au fost stabilite deoarece nu au fost studiate diferite volume de 
injectare, concentrații și viteze de injectare. Relația dintre volumul de injecție și dimensiunea patului vascular 
țintă nu a fost stabilită. Necesitatea potențială de ajustare a dozei pe baza funcției renale imature nu a fost 
stabilită. La populația pediatrică nu au fost stabiliți parametrii farmacocinetici.
Pacienții copii cu risc mai mare de a prezenta o reacție adversă în timpul și după administrarea oricărui agent de contrast 
includ cei cu astm bronșic, sensibilitate la medicamente și/sau alergeni, boală cardiacă cianotică și acianotică, insuficiență 
cardiacă congestivă sau creatinine serice mai mare de 1,5 mg. /dL. Nu au fost stabilite ratele de injectare în paturi vasculare 
mici și relația dintre doza în funcție de volum sau concentrație la pacienții copii mici. Fiți atenți la selectarea dozei.

Siguranța și eficacitatea la copii și adolescenți cu vârsta sub doi ani nu au fost stabilite.

8.5 Utilizare geriatrică

Pacienții de vârstă mijlocie și vârstnici, fără afectare semnificativă a funcției renale, cărora li s-a administrat ULTRAVIST Injecție în doze 
corespunzătoare la 9–30 g iod, au avut volume medii de distribuție la starea de echilibru care variau între 30–40 L. Clearance-ul mediu total și 
renal au fost între 81–125 ml/min și, respectiv, 70–115 ml/min la acești pacienți și au fost similare cu valorile găsite la tinerii voluntari. Timpul 
de înjumătățire plasmatică în faza de distribuție la această populație de pacienți a fost de 0,1 ore, timpul de înjumătățire plasmatică prin faza 
principală de eliminare a fost de 2,3 ore, iar timpul de înjumătățire plasmatică prin faza de eliminare terminală a fost de 40 de ore. Excreția 
urinară (97% din doză) și excreția fecală (2%) au fost comparabile cu cele observate la voluntarii tineri sănătoși, ceea ce sugerează că, în 
comparație cu calea renală, excreția biliară și/sau gastrointestinală nu este semnificativă pentru iopromidă.
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8.6 Insuficiență renală

La pacienții cu insuficiență renală, opacificarea calicilor și pelvelor de către iopromidă poate fi întârziată din cauza excreției renale 
mai lente a iopromidei.

A fost efectuat un studiu de farmacocinetică la pacienți cu insuficiență renală ușoară (n=2), moderată (n=6) și severă (n=3). 
Clearance-ul total al iopromidei a scăzut proporțional cu scăderea inițială a clearance-ului creatininei. ASC plasmatică a crescut 
de aproximativ 2 ori la pacienții cu insuficiență renală moderată și de 6 ori la pacienții cu insuficiență renală severă, comparativ 
cu subiecții cu funcție renală normală. Timpul terminal de înjumătățire a crescut de la 2,2 ore pentru subiecții cu funcție renală 
normală la 11,6 ore la pacienții cu insuficiență renală severă. Concentrația plasmatică maximă a iopromidei nu a fost 
influențată de amploarea insuficienței renale. Fiți precauți și utilizați cea mai mică doză necesară de ULTRAVIST la pacienții cu 
disfuncție renală[consultați Avertismente și precauții (5.2 )].

10 Supradozaj
Efectele adverse ale supradozajului pun viața în pericol și afectează în principal sistemele pulmonar și cardiovascular. 
Tratamentul unui supradozaj este îndreptat spre sprijinirea tuturor funcțiilor vitale și instituirea promptă a terapiei 
simptomatice.

Injectarea ULTRAVIST se leagă neglijabil de proteinele plasmatice sau serice și, prin urmare, poate fi dializată.

11 DESCRIERE
Injectarea ULTRAVIST (iopromidă) este un agent de contrast cu raze X neionic, solubil în apă, pentru administrare intravasculară. 
Denumirea chimică pentru iopromidă esteN,N'-Bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triiodo-5-[(metoxiacetil)amino]-N-metil- 1,3 
benzendicarboxamidă. Iopromida are o greutate moleculară de 791,12 (conținut de iod 48,12%).

Iopromida are următoarea formulă structurală:

ULTRAVIST Injection este o soluție apoasă neionică de iopromidă, sterilă, limpede, incoloră până la ușor galbenă, inodoră, 
apirogenă, care conține 2,42 mg/ml tampon de trometamină și 0,1 mg/ml stabilizator edetat de calciu disodic.

Injectarea ULTRAVIST este disponibilă în trei concentrații: 

240 mg iod per ml furnizează 498,72 mg/ml iopromidă 

300 mg iod per ml oferă 623,4 mg/ml iopromidă 370 mg 

iod per ml oferă 768,86 mg/ml iopromidă

În timpul fabricării ULTRAVIST Injection, se poate adăuga hidroxid de sodiu sau acid clorhidric pentru ajustarea pH-
ului. ULTRAVIST Injection are un pH de 7,4 (6,5–8) la 25± 2°C, este sterilizat prin autoclavare și nu conține conservanți.
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Concentrațiile de iod (mg iod per ml) disponibile au următoarele proprietăți fizico-chimice:
ULTRAVIST
INJECŢIE

ULTRAVIST
INJECŢIE

ULTRAVIST
INJECŢIE

240 mg iod
pe ml

300 mg iod
pe ml

370 mg iod
pe mlProprietate

Osmolalitate*(mOsmol/kg apă) la 37°C 483 607 774
Osmolaritate*(mOsmol/L) la 37°C 368 428 496
Vâscozitate (cP) @ 20°C

la 37°C
4.9
2.8

9.2
4.9

22
10

Densitate (g/ml) @ 20°C
la 37°C

1.262
1.255

1.330
1.322

1.409
1.399

* Osmolalitatea a fost măsurată prin osmometrie la presiunea vaporilor. Osmolaritatea a fost calculată din concentrațiile 
osmolale măsurate.

Soluțiile injectabile ULTRAVIST 240 mg iod per ml, 300 mg iod per ml și 370 mg iod per ml au osmolalitate de 
aproximativ 1,7 până la 2,7 ori mai mari decât cele ale plasmei (285 mOsmol/kg apă).

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ
12.1 Mecanismul de acțiune

Iopromida este un agent de contrast cu raze X neionic, solubil în apă, triiodat pentru administrare intravasculară.

Injectarea intravasculară de iopromidă opacifică acele vase pe calea de curgere a agentului de contrast, permițând 
vizualizarea radiografică a structurilor interne până când apare o hemodiluție semnificativă.

12.2 Farmacodinamică

In urma administrarii ULTRAVIST, gradul de intensificare a contrastului este direct legat de continutul de iod din doza 
administrata; concentrațiile plasmatice maxime de iod apar imediat după injectarea rapidă intravenoasă. Nivelurile plasmatice 
de iod scad rapid în 5 până la 10 minute. Acest lucru poate fi explicat de diluția în compartimentele lichidului vascular și 
extravascular.

Contrast intravascular: creșterea contrastului pare să fie cea mai mare imediat după injecțiile în bolus (15 secunde până la 120 secunde). Astfel, 
cea mai mare îmbunătățire poate fi detectată printr-o serie de scanări consecutive de două până la trei secunde efectuate în interval de 30 până 
la 90 de secunde după injectare (adică, imagistica tomografică computerizată dinamică).

Injectarea ULTRAVIST poate fi vizualizată în parenchimul renal în 30-60 de secunde după injectarea 
rapidă intravenoasă. Opacificarea calicelor și pelvelor la pacienții cu funcție renală normală devine 
evidentă în 1-3 minute, contrastul optim apare în 5-15 minute.
Spre deosebire de CT, unele caracteristici de performanță sunt diferite în creier și corp. Spre deosebire de CT a corpului, substanțele de 
contrast iodate difuzează rapid din vascular în spațiul extravascular. În urma administrării de substanțe de contrast iodate, creșterea 
densității țesuturilor la raze X este legată de fluxul sanguin, concentrația agentului de contrast și extracția agentului de contrast de 
către diferite țesuturi interstițiale. Astfel, sporirea contrastului se datorează oricăror diferențe relative în difuzia extravasculară între 
țesuturile adiacente.

În creierul normal cu o barieră hemato-encefalică intactă, contrastul se datorează în general prezenței agentului de contrast 
iodat în spațiul intravascular. Amplificarea radiografică a leziunilor vasculare, cum ar fi malformațiile arteriovenoase și 
anevrismele, depinde de conținutul de iod al bazinului de sânge circulant.

În țesuturile cu o ruptură a barierei hemato-encefalice, agentul de contrast se acumulează în țesutul cerebral interstițial. Timpul până la 
creșterea maximă a contrastului poate varia de la momentul în care nivelurile maxime de iod din sânge sunt atinse până la 1 oră după 
administrarea intravenoasă în bolus. Această întârziere sugerează că creșterea contrastului radiografic este cel puțin parțial dependentă de 
acumularea de mediu care conține iod în interiorul leziunii și în afara bazinului de sânge. Mecanismul prin care se întâmplă acest lucru nu este 
clar.

Pentru informații despre parametrii de coagulare, fibrinoliza și sistemul de complement[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.2 )].
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12.3 Farmacocinetica

Distributie
După administrarea intravenoasă la voluntari tineri sănătoși, profilul de timp al concentrației plasmatice de iopromidă prezintă o fază inițială de 
distribuție cu un timp de înjumătățire de 0,24 ore; o fază principală de eliminare cu un timp de înjumătățire de 2 ore; și o fază de eliminare terminală cu 
un timp de înjumătățire de 6,2 ore. Volumul total de distribuție la starea de echilibru este de aproximativ 16 L, ceea ce sugerează distribuția în spațiul 
extracelular. Legarea iopromidei de proteinele plasmatice este de 1%.

Substanțele de contrast iodate pot traversa bariera hematoencefalică[consultați Avertismente și precauții (5.8 )]. 

Metabolism

Iopromida nu este metabolizată. 

Eliminare

Cantitățile excretate nemodificate în urină reprezintă 97% din doză la subiecții tineri sănătoși. Doar 2% din doză este recuperată în 
fecale. Recuperări similare în urină și fecale sunt observate la pacienții de vârstă mijlocie și vârstnici. Această constatare sugerează că, 
în comparație cu calea renală, excreția biliară și/sau gastrointestinală nu este importantă pentru iopromidă. În timpul fazei terminale 
mai lente, doar 3% din doză este eliminată; 97% din doză este eliminată în fazele anterioare, cea mai mare parte din care are loc în faza 
principală de eliminare. Raportul dintre clearance-ul renal al iopromidei și clearance-ul creatininei este de 0,82, ceea ce sugerează că 
iopromida este excretată în principal prin filtrare glomerulară. Este posibilă o reabsorbție tubulară suplimentară. Farmacocinetica 
iopromidei în doze intravenoase de până la 80 g iod, este proporțională cu doza și de ordinul întâi.

Clearance-ul mediu total și renal este de 107 ml/min și, respectiv, 104 ml/min. 

Populații specifice

Un studiu de farmacocinetică a fost efectuat la 11 pacienţi cu insuficienţă renală[consultați Utilizarea în anumite populații (8.6 )].

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ
13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Nu s-au efectuat studii pe termen lung la animale cu iopromidă pentru a evalua potențialul carcinogen sau efectele 
asupra fertilității. Iopromida nu a fost genotoxică într-o serie de studii, inclusiv testul Ames, anin vitroanaliza limfocitelor 
umane a aberațiilor cromozomiale, anin vivotestul micro-nucleului la șoarece și într-oin vivotest letal dominant la șoarece.

14 STUDII CLINICE
ULTRAVIST Injectie a fost administrat la 708 pacienţi; 1 pacient avea vârsta mai mică de 18 ani, 347 pacienţi 
aveau între 18 şi 59 de ani şi 360 pacienţi aveau vârsta egală sau mai mare de 60 de ani; vârsta medie a fost 
de 56,6 ani (interval 17–88). Dintre cei 708 pacienți, 446 (63%) au fost bărbați și 262 (37%) au fost femei. 
Distribuția rasială a fost: caucazian 463 (65,4%), negri 95 (13,4%), hispanici 36 (5,1%), asiatici 11 (1,6%) și alte 
sau necunoscute 103 (14,5%). Evaluarea eficacității s-a bazat pe evaluarea globală a calității radiografiilor 
prin evaluarea vizualizării fie ca fiind excelentă, bună, slabă sau fără imagine și pe capacitatea de a pune un 
diagnostic. Au fost studiate cinci (5) proceduri intra-arteriale și trei (3) intravenoase cu 1 din 4 concentrații 
(370 mg iod per ml, 300 mg iod per ml, 240 mg iod per ml și 150 mg iod per ml).

Arteriografia cerebrală a fost evaluată în două studii clinice randomizate, dublu-orb, cu ULTRAVIST Injecție 300 mg iod per ml la 
80 de pacienți cu afecțiuni precum perfuzia cerebrovasculară alterată și/sau permeabilitate care apar în boli ale sistemului 
nervos central din cauza diferitelor tulburări ale SNC. Evaluările de vizualizare au fost bune sau excelente la 99% dintre pacienții 
cu ULTRAVIST Injection; a fost pus un diagnostic radiologic la majoritatea pacientilor. Confirmarea rezultatelor radiologice prin 
alte metode de diagnostic nu a fost obținută.

Arteriografia coronariană/ventriculografia stângă a fost evaluată în două studii clinice randomizate, dublu-orb și un 
studiu clinic neorb, nerandomizat cu ULTRAVIST Injectare 370 mg iod per ml la 106 pacienți cu afecțiuni precum 
perfuzia arterială coronară alterată din cauze metabolice și la pacienți cu condiţii cum ar fi alterate
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functia ventriculara. Evaluările de vizualizare au fost bune sau excelente la 99% sau mai mulți dintre pacienți, un diagnostic 
radiologic a fost pus la majoritatea pacienților. O confirmare a rezultatelor radiologice prin alte metode de diagnostic nu a fost 
obținută.

Aortografia/angiografia viscerală a fost evaluată în două studii clinice randomizate, dublu-orb, la 78 de pacienți cu 
afecțiuni precum fluxul sanguin aortic alterat și/sau tulburări vasculare viscerale. Evaluările de vizualizare au fost bune 
sau excelente la majoritatea pacienților; un diagnostic radiologic a fost pus la 99% dintre pacienții cu ULTRAVIST Inject. 
O confirmare a constatărilor radiologice prin alte metode de diagnostic nu a fost obținută. Riscurile arteriografiei renale 
nu au putut fi analizate.

CT cu contrast al capului și corpului a fost evaluat în trei studii clinice randomizate, dublu-orb, cu ULTRAVIST Injectabil 300 mg 
iod per ml la 95 de pacienți cu tulburări vasculare. Evaluările de vizualizare au fost bune sau excelente la 99% dintre pacienți; a 
fost pus un diagnostic radiologic la majoritatea pacientilor. O confirmare a rezultatelor CT de contrast prin alte metode de 
diagnostic nu a fost obținută.

Injecția ULTRAVIST a fost evaluată într-un studiu cu cititor orb pentru CT a capului și a corpului. Dintre cei 382 de pacienți care 
au fost evaluați cu ULTRAVIST Injecție 370 mg iod per ml, evaluările de vizualizare au fost bune sau excelente la aproximativ 
97% dintre pacienți.

Venografia periferică a fost evaluată în două studii clinice randomizate, dublu-orb, cu ULTRAVIST Injecție 240 mg iod per ml 
la 63 de pacienți cu tulburări care afectează drenajul venos al membrelor. Evaluările de vizualizare au fost bune sau 
excelente la 100% dintre pacienți; a fost pus un diagnostic radiologic la majoritatea pacientilor. O confirmare a constatărilor 
radiologice prin alte metode de diagnostic nu a fost obținută.

Au fost finalizate studii similare cu constatări comparabile observate în angiografia digitală cu scădere intra-arterială, 
arteriografia periferică și urografia excretorie.

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

ULTRAVIST Injection este o soluție apoasă sterilă, limpede, incoloră până la ușor galbenă, inodoră, apirogenă, disponibilă în trei 
concentrații.

Fiole de sticlă

ULTRAVIST injectabil 240 mg iod per ml fiole 

de 100 ml (cutie de 10)

ULTRAVIST injectabil 300 mg iod per ml Flacoane de 50 

mL (cutie cu 10) Flacoane de 100 mL (cutie cu 10) Flacoane 

de 125 mL (cutie cu 10) Flacoane de 150 mL (cutie cu 10)

ULTRAVIST Injecție 370 mg iod per ml Flacoane de 

50 mL (cutie cu 10) Flacoane de 100 mL (cutie cu 10) 

Flacoane de 150 mL (cutie cu 10) Flacoane de 200 mL 

(cutie cu 10)

Număr NDC

50419-342-10

50419-344-05

50419-344-10

50419-344-12

50419-344-15

50419-346-05

50419-346-10

50419-346-15

50419-346-20

Inspectați vizual ULTRAVIST înainte de utilizare. Nu utilizați dacă este decolorat, dacă sunt prezente particule (inclusiv cristale) sau dacă 
recipientele sunt defecte. Deoarece ULTRAVIST Injection este o soluție foarte concentrată, poate apărea cristalizare (aspect lăptos-
noros și/sau sediment în partea de jos, sau cristale plutitoare).

Ca și în cazul tuturor agenților de contrast, din cauza potențialului de incompatibilitate chimică, nu amestecați și nu injectați 
ULTRAVIST Inject în linii de administrare intravenoasă care conțin alte medicamente, soluții sau aditivi nutritivi totale.

Administrați ULTRAVIST la sau aproape de temperatura corpului.
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Dacă se utilizează echipament care nu este de unică folosință, aveți grijă scrupuloasă pentru a preveni contaminarea reziduală cu urme de agenți de 

curățare.

Retrageți ULTRAVIST din recipientul său în condiții aseptice stricte folosind doar seringi sterile și dispozitive de transfer. Utilizați 
imediat agenți de contrast care au fost transferați în alte sisteme de administrare.

Păstrați ULTRAVIST la 25°C (77°F); excursii permise la 15–30°C (59–86°F) și protejate de lumină.

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Instruiți pacienții cărora li se administrează ULTRAVIST Injection să-și informeze medicul sau furnizorul de asistență medicală despre următoarele:

• Daca sunt insarcinate[consultați Utilizarea în anumite populații (8.1 )]

• Dacă sunt diabetici sau dacă au mielom multiplu, feocromocitom, siclemie sau tulburări tiroidiene[consultați 
Avertismente și precauții (5.2 ,5.5 )]

• Dacă sunt alergici la orice medicamente sau alimente sau dacă au tulburări imune, autoimune sau de deficiență imună. De asemenea, 
dacă au avut vreo reacție la injecțiile anterioare cu coloranți utilizați pentru procedurile cu raze X[consultați Avertismente și precauții (5.1
)]

• Toate medicamentele pe care le iau în prezent, inclusiv medicamentele fără prescripție medicală

• Sfatuiți pacienții să-și informeze medicul dacă apar erupții cutanate după administrarea ULTRAVIST[vezi Avertismente și 
precauții (5.9)]

Fabricat pentru:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. 
Whippany, NJ 07981

Fabricat in Germania

©2017, Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Toate drepturile rezervate.
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