
Dessa höjdpunkter inkluderar inte all information som behövs för att 
använda ULTRAVIST Injection säkert och effektivt. Se fullständig 
förskrivningsinformation för ULTRAVIST Injection.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER----------------------- 
kontraindicerat hos pediatriska patienter på grund av risk för njursvikt. (4)

• Anafylaktoida reaktioner: Livshotande eller dödlig anafylaktoid
reaktioner kan uppstå under eller efter administrering av ULTRAVIST, 
särskilt hos patienter med allergiska störningar. (5.1)

• Akut njursvikt: Akut njursvikt kan inträffa efter administrering av 
ULTRAVIST, särskilt hos patienter med njurinsufficiens, diabetes, multipelt 
myelom. Iaktta försiktighet och använd den lägsta nödvändiga dosen av 
ULTRAVIST till patienter med nedsatt njurfunktion. (5.2 )

ULTRAVIST (iopromid) Injektion, för intravenös eller intraarteriell 

användning Initialt amerikanskt godkännande: 1995

VARNING: INTE FÖR INTRATEKAL ANVÄNDNING Se 
fullständig förskrivningsinformation för fullständig 

varning. Oavsiktlig intratekal administrering kan orsaka 
död, kramper, hjärnblödning, koma, förlamning, arachnoidit, 
akut njursvikt, hjärtstillestånd, kramper, rabdomyolys, 
hypertermi och hjärnödem.

• Kardiovaskulära reaktioner : Hemodynamiska störningar inklusive chock 
och hjärtstillestånd kan förekomma under eller kort efter administrering av 
ULTRAVIST. (5.3 )

• Tromboemboliska komplikationer : Angiografi kan associeras med 
lokal och distal organskada, ischemi, tromboembolism och organsvikt. 
Vid angiografiska procedurer, överväg möjligheten att avlägsna plack 
eller skada eller perforera kärlväggen. Kontrastmedlets fysikalisk-
kemiska egenskaper, dosen och injektionshastigheten kan påverka 
reaktionerna. (5.4 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SENAST STORA FÖRÄNDRINGAR------------------------ ------

Indikationer och användning, intraarteriella procedurer (1.1) 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING------------------------- -------

ULTRAVIST (iopromid) Injection är ett radiografiskt kontrastmedel indicerat för:

• Cerebral arteriografi och perifer arteriografi (300 mg jod per ml) (
1.1 )

• Kransarteriografi och vänster ventrikulografi, visceral angiografi 
och aortografi (370 mg jod per ml) (1.1 )

• Perifer venografi (240 mg jod per ml) (1.2 )
• Utsöndringsurografi (300 mg jod per ml) (1.2 )
• Kontrastdatortomografi (CT) avbildning av huvud och kropp (300 

mg jod per ml och 370 mg jod per ml) (1.2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER------------------ ------------

De vanligaste biverkningarna (>1 %) är huvudvärk, illamående, reaktioner på 
injektionsstället och infusionsstället, vasodilatation, kräkningar, ryggsmärtor, 
brådskande urinering, bröstsmärtor, smärta, dysgeusi och onormal syn. (6)

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Bayer 
HealthCare Pharmaceuticals Inc. på 1-888-842-2937 eller FDA på 1-800 
FDA-1088 ellerwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER-------------
Individualisera noggrant volymen och koncentrationen av ULTRAVIST 
Injection som ska användas för en vaskulär procedur, enligt de specifika 
doseringstabellerna. Justera dosen med hänsyn till faktorer som ålder, 
kroppsvikt, kärlets storlek och blodflödet i kärlet. (2 )

• Adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor har inte utförts. 
Eftersom reproduktionsstudier på djur inte alltid förutsäger mänskligt svar, 
bör detta läkemedel endast användas under graviditet om det verkligen 
behövs. (8.1 )

• Säkerheten och effekten av ULTRAVIST Injection har fastställts i 
den pediatriska populationen över 2 år. (8.4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR-----------

ULTRAVIST Injection finns i tre styrkor: 240 mg jod per ml; 300 mg jod 
per ml; 370 mg jod per ml. (3 ) Se 17 för PATIENTRÅDGÅNGSINFORMATION.

Reviderad: 2017/7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER----------------------------
• ULTRAVIST Injection är kontraindicerat för intratekal användning. (4 ) 
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

VARNING: INTE FÖR INTRATEKAL ANVÄNDNING
Oavsiktlig intratekal administrering kan orsaka död, kramper, hjärnblödning, koma, förlamning, 
arachnoidit, akut njursvikt, hjärtstillestånd, kramper, rabdomyolys, hypertermi och hjärnödem[se 
Kontraindikationer (4)].

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

ULTRAVIST®Injektion är ett joderat kontrastmedel indicerat för:

1.1 Intraarteriella procedurer*

• 300 mg jod per ml för cerebral arteriografi och perifer arteriografi

• 370 mg jod per ml för kransarteriografi och vänster ventrikulografi, visceral angiografi och aortografi

1.2 Intravenösa procedurer*

• 240 mg jod per ml för perifer venografi

• 300 mg jod per ml för utsöndringsurografi

• 300 mg jod per ml och 370 mg jod per ml för kontrastdatortomografi (CT) av huvudet och kroppen (intratorakala, 
intra-abdominala och retroperitoneala regioner) för utvärdering av neoplastiska och icke-neoplastiska lesioner. 
Användbarheten av kontrastförbättring för undersökning av retrobulbar utrymme och låggradigt eller infiltrativt 
gliom har inte visats.

* För information om koncentrationer och doser för den pediatriska populationen[se Dosering och administrering (2.3 ) och 
användning i specifika populationer (8.4 )].

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING
• Inspektera visuellt ULTRAVIST för partiklar och/eller missfärgning, närhelst lösningen och behållaren tillåter. 

Administrera inte ULTRAVIST om partiklar och/eller missfärgning observeras.

• Bestäm volymen och koncentrationen av ULTRAVIST-injektion som ska användas med hänsyn till faktorer som ålder, 
kroppsvikt, kärlets storlek och blodflödeshastigheten i kärlet; överväg också graden av opacifiering som krävs, struktur(er) 
eller område som ska undersökas, sjukdomsprocesser som påverkar patienten och utrustning och teknik som ska 
användas. Specifika dosjusteringar för ålder, kön, vikt och njurfunktion har inte studerats för ULTRAVIST Injection. Som 
med alla joderade kontrastmedel kan lägre doser ha mindre risk. Effekten av ULTRAVIST Injection under rekommenderade 
doser har inte fastställts.

• Den maximala rekommenderade totala dosen av jod för vuxna är 86 gram; en maximal rekommenderad totaldos av jod har 
inte fastställts för pediatriska patienter.

• Hydrera patienterna adekvat före och efter administrering av ULTRAVIST[se varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.2 )].

• Att värma upp ULTRAVIST till kroppstemperatur strax före administrering kan bidra till att förbättra tolerabiliteten och underlätta 
injektionen[se hur levereras/förvaring och hantering (16 )].

2.1 Intraarteriella procedurer

Volymen och injektionshastigheten för kontrastmedlet kommer att variera beroende på injektionsstället och området som 
undersöks. Injicera kontrast med hastigheter som är ungefär lika med flödeshastigheten i kärlet som injiceras.

• Cerebral arteriografi (300 mg jod per ml), kransarteriografi och vänster ventrikulografi (370 mg jod per 
ml), perifer arteriografi (300 mg jod per ml): sebord 1.

• Aortografi och visceral angiografi (370 mg jod per ml):
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Använd en volym och hastighet av kontrastinjektion som är proportionell mot blodflödet och relaterad till de vaskulära och 
patologiska egenskaperna hos de specifika kärlen som studeras. Överskrid inte 225 ml som total dos för proceduren.

Tabell 1: Föreslagna enstaka injektionsdoser för vuxna intraarteriella procedurer

Cerebral

Arteriografi
(300 mg jod per ml)

Perifer arteriografi 
(300 mg jod per ml)

Kransarteriografi
och

Vänster ventrikulografi

(370 mg jod per ml)
Halspulsåder 3–12 ml

4–12 ml

20–50 ml

-
-
-

-
-
-

Vertebrala artärer

Aortabåginjektion (studie med fyra kärl)

Höger kransartär -
-
-

-
-
-

3–14 ml

3–14 ml

30–60 ml
Vänster kransartär

Vänster kammare

Aorta

Stora grenar av bukaorta

-
-

-
-

-
-

Subclavian eller femoral artär

Aortabifurkation (distal avrinning)

-
-

5–40 ml

25–50 ml

-
-

Maximal total dos 150 ml 250 ml 225 ml

2.2 Intravenösa procedurer

• Perifer venografi (240 mg jod per ml):
Injicera den minsta volym som krävs för att på ett tillfredsställande sätt visualisera strukturerna som undersöks. Överskrid inte 250 ml 
som total dos för proceduren.

• Kontrastdatortomografi (CT) (300 mg jod per ml och 370 mg jod per ml) och utsöndringsurografi (300 
mg jod per ml): seTabell 2.

Tabell 2: Föreslagen ULTRAVIST-injektionsdosering för intravenös kontrastadministrering för vuxna

Kontrastberäknad
Tomografi

(370 mg jod per ml)

Exkretorisk urografi
(300 mg jod per ml)

Kontrastdatortomografi
(300 mg jod per ml)

Cirka 300 mg
Jod per kg kroppsvikt. (Vuxna 

med normal njurfunktion
fungera)

Exkretorisk urografi - -

Huvud - 50–200 ml 41–162 ml

Kropp

Bolusinjektion -
-

50–200 ml

100–200 ml

41–162 ml

81–162 mlSnabb infusion

Maximal total dos 100 ml (30 g jod) 200 ml (60 g jod) 162 ml (60 g jod)

2.3 Pediatrisk dosering

Den rekommenderade dosen för barn över 2 år för följande utvärderingar är:

• Intraarteriell:

Hjärtkamrar och relaterade artärer(370 mg jod per ml):
Injicera 1 till 2 milliliter per kilogram (ml/kg). Överskrid inte 4 ml/kg som total dos.
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• Intravenös:

Kontrastdatortomografi eller utsöndringsurografi (300 mg jod per ml): Injicera 1 

till 2 ml/kg. Överskrid inte 3 ml/kg som total dos.

Säkerhets- och effektsambanden för andra doser, koncentrationer eller procedurer har inte fastställts[se Användning i 
specifika populationer (8.4 ) och klinisk farmakologi (12.3 )].

3 DOSFORMER OCH STYRKOR
ULTRAVIST Injection är en nonjonisk, steril, klar, färglös till svagt gul, luktfri, pyrogenfri vattenlösning av iopromid, 
innehållande 2,42 mg/ml trometaminbuffert och 0,1 mg/ml edetatkalciumdinatriumstabilisator.

ULTRAVIST Injection finns i tre styrkor: 240 mg jod 
per ml ger 498,72 mg/ml iopromid 300 mg jod per 
ml ger 623,4 mg/ml iopromid 370 mg jod per ml ger 
768,86 mg/ml iopromid

4 KONTRAINDIKATIONER
• Administrera inte ULTRAVIST Injection intratekalt. Oavsiktlig intratekal administrering kan orsaka död, 

kramper, hjärnblödning, koma, förlamning, arachnoidit, akut njursvikt, hjärtstillestånd, kramper, 
rabdomyolys, hypertermi och hjärnödem.

• Förberedande uttorkning (till exempel långvarig fasta och administrering av ett laxermedel) före ULTRAVIST-injektion är 
kontraindicerat hos pediatriska patienter på grund av risken för akut njursvikt.

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.1 Anafylaktoida reaktioner

Livshotande eller dödliga anafylaktoida reaktioner kan uppstå under eller efter administrering av ULTRAVIST. Manifestationer 
inkluderar andningsstillestånd, laryngospasm, bronkospasm, angioödem och chock. Ökad risk är förknippad med en historia av 
tidigare reaktioner på ett kontrastmedel (3-faldigt), en känd känslighet för jod och kända allergiska störningar (det vill säga 
bronkialastma, hösnuva och födoämnesallergier) eller andra överkänsligheter (2-faldigt).Iaktta extrem försiktighet när du överväger 
användning av jodhaltiga kontrastmedel hos patienter med dessa anamnes eller störningar.

Akutinrättningar och personal utbildad i behandling av anafylaktoida reaktioner bör vara tillgängliga i minst 30 till 60 
minuter efter ULTRAVIST administrering.

5.2 Kontrastinducerad akut njurskada

Akut njurskada, inklusive njursvikt, kan inträffa efter intravaskulär administrering av ULTRAVIST. Riskfaktorer 
inkluderar: redan existerande njurinsufficiens, uttorkning, diabetes mellitus, kongestiv hjärtsvikt, avancerad 
kärlsjukdom, äldre ålder, samtidig användning av nefrotoxiska eller diuretika, multipelt myelom/paraproteinemi, 
upprepade och/eller stora doser av ULTRAVIST.

Använd den lägsta nödvändiga dosen av ULTRAVIST till patienter med nedsatt njurfunktion. Hydratisera patienterna tillräckligt före 
och efter administrering av ULTRAVIST.

5.3 Kardiovaskulära reaktioner

ULTRAVIST ökar den cirkulatoriska osmotiska belastningen och kan inducera akuta eller fördröjda hemodynamiska störningar hos 
patienter med kronisk hjärtsvikt, allvarligt nedsatt njurfunktion, kombinerad njur- och leversjukdom, kombinerad njur- och 
hjärtsjukdom, särskilt när upprepade och/eller stora doser administreras[se Läkemedelsinteraktioner (7 )].

Bland patienter som har haft kardiovaskulära reaktioner inträffade de flesta dödsfallen från början av injektionen till 10 minuter 
senare; huvuddraget var hjärtstopp med hjärt-kärlsjukdom som den främsta bakomliggande faktorn. Enstaka rapporter om 
hypotensiv kollaps och chock har publicerats.
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Administrering av ULTRAVIST kan orsaka lungödem hos patienter med hjärtsvikt. Baserat på publicerade rapporter varierar 
dödsfall från administrering av jodhaltiga kontrastmedel från 6,6 per 1 miljon (0,00066 procent) till 1 av 10 000 patienter (0,01 
procent). Observera patienter med redan existerande kardiovaskulär sjukdom i flera timmar efter administrering av 
ULTRAVIST.

5.4 Tromboemboliska komplikationer

• Angiografi kan vara associerad med lokal och distal organskada, ischemi, tromboembolism och organsvikt inklusive stroke, 
plexus brachialis pares, bröstsmärtor, hjärtinfarkt, sinusstopp, avvikelser i levernjurfunktionen. Av dessa skäl 
rekommenderas noggranna angiografiska tekniker, inklusive noggrann uppmärksamhet vid styrtråd och 
katetermanipulation, användning av grenrörssystem och/eller trevägskranar, frekvent spolning av kateter med 
hepariniserade koksaltlösningar och minimering av procedurens längd. Vid angiografiska procedurer, överväg möjligheten 
att avlägsna plack eller skada eller perforera kärlväggen med resulterande pseudoaneurysm, blödning vid 
punkteringsstället, dissektion av kransartären under katetermanipulationer och kontrastmedelsinjektion. Kontrastmedlets 
fysikalisk-kemiska egenskaper, dosen och injektionshastigheten kan påverka reaktionerna. Testinjektioner för att 
säkerställa korrekt kateterplacering föreslås. Ökad trombos och aktivering av komplementsystemet har också förekommit. 
Specialiserad personal och adekvat utrustning och faciliteter för omedelbar återupplivning och elkonvertering är 
nödvändiga. Övervaka elektrokardiogram och vitala tecken under hela proceduren.

• Var försiktig när du utför venografi hos patienter med misstänkt trombos, flebit, allvarlig ischemisk sjukdom, lokal 
infektion, venös trombos eller ett totalt blockerat vensystem.

• Koagulering kan uppstå när blod förblir i kontakt med sprutor som innehåller jodhaltiga kontrastmedel.

• Undvik angiografi när det är möjligt hos patienter med homocystinuri på grund av risken för att inducera trombos 
och emboli[se Klinisk farmakologi (12.2 )].

5.5 Reaktioner hos patienter med hypertyreos, feokromocytom eller sicklecellssjukdom

Sköldkörtelstorm hos patienter med hypertyreos.Sköldkörtelstorm har inträffat efter intravaskulär användning av jodhaltiga 
kontrastmedel hos patienter med hypertyreos eller med en autonomt fungerande sköldkörtelknöl. Utvärdera risken hos sådana 
patienter före användning av jodhaltiga kontrastmedel.

Hypertensiva kriser hos patienter med feokromocytom.Administrera jodhaltiga kontrastmedel med extrem försiktighet till 
patienter med känt eller misstänkt feokromocytom. Injicera den minsta mängd kontrast som behövs. Bedöm blodtrycket under 
hela proceduren och ha åtgärder för behandling av en hypertensiv kris lätt tillgängliga.

Sicklecellanemi.Kontrastmedel kan främja sickling hos individer som är homozygota för sicklecellsjukdom när de 
administreras intravaskulärt.

5.6 Extravasation

Extravasation av ULTRAVIST-injektion kan orsaka vävnadsnekros och/eller kompartmentsyndrom, särskilt hos patienter med 
allvarlig arteriell eller venös sjukdom.

5.7 Ökad strålningsexponering

Beslutet att använda kontrastförbättring är förknippat med risk och ökad strålningsexponering. Använd kontrast efter en 
noggrann utvärdering av kliniska, andra radiologiska data och resultaten av CT-fynd utan kontrast, med hänsyn till den 
ökade stråldosen och andra risker.

5.8 Interferens med bildtolkning
Liksom med andra jodhaltiga kontrastmedel kan användningen av ULTRAVIST Injection dölja vissa lesioner som sågs vid icke-
kontrast CT-skanningar. Förkalkade lesioner är mindre benägna att förstärka. Förstärkningen av tumörer efter behandling kan 
minska. Opacifieringen av den inferior vermis efter administrering av kontrastmedel har resulterat i falskt positiv diagnos. 
Nyligen debuterade hjärninfarkter kan bättre visualiseras med kontrastförbättring. Äldre infarkter kan dock skymmas av 
kontrastmedlet.

Hos patienter med normala blod-hjärnbarriärer och njursvikt har jodhaltiga kontrastmedel associerats med störningar i 
blodhjärnbarriären och ackumulering av kontrast i hjärnan. Ackumulering av kontrast i hjärnan förekommer även hos 
patienter där blod-hjärnbarriären är känd eller misstänks vara störd.
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5.9 Allvarliga kutana biverkningar

Allvarliga kutana biverkningar (SCAR) kan utvecklas från 1 timme till flera veckor efter intravaskulär administrering av 
kontrastmedel. Dessa reaktioner inkluderar Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (SJS/TEN), akut 
generaliserad exantematös pustulos (AGEP) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). 
Reaktionens svårighetsgrad kan öka och tiden till debut kan minska vid upprepad administrering av kontrastmedel; 
profylaktiska mediciner kanske inte förhindrar eller mildrar allvarliga kutana biverkningar. Undvik att administrera ULTRAVIST 
till patienter med en historia av en allvarlig kutan biverkning av ULTRAVIST.6 BIVERKNINGAR

De viktigaste biverkningarna hos patienter som får ULTRAVIST är anafylaktoid chock, kontrastinducerad 
akut njurskada, koma, hjärninfarkt, stroke, hjärnödem, kramper, arytmi, hjärtstillestånd, myokardischemi, 
myokardinfarkt, bradykardi, hjärtsvikt, hypotoni, chock, dyspné, lungödem, andningsinsufficiens och 
aspiration.

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar

Eftersom kliniska prövningar utförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i kliniska prövningar av ett läkemedel inte 
direkt jämföras med frekvenser i kliniska prövningar av ett annat läkemedel och kanske inte återspeglar eller förutsäger frekvensen som observeras i 
praktiken.

Följande tabell över incidens av reaktioner är baserad på kontrollerade kliniska prövningar där ULTRAVIST Injection 
administrerades till 1142 patienter. Denna lista inkluderar alla rapporterade biverkningar oavsett tillskrivning.

Biverkningar är listade efter organsystem och i fallande ordning efter förekomst för frekvenser över 1 % i 
ULTRAVIST-gruppen: seTabell 3.

Tabell 3: BIVERKNINGAR RAPPORTERADE I > 1 % AV PATIENTER SOM FÅR ULTRAVIST
INJEKTION I KLINISKA FÖRSÖK

ULTRAVIST Injektion
Systemorganklass Biverkning N=1142 (%)

Huvudvärk 46 (4)
Störningar i nervsystemet Dysgeusi 15 (1,3)
Ögonbesvär Onormal syn 12 (1,1)
Hjärtbesvär Bröstsmärta 18 (1,6)
Vaskulära störningar Vasodilatation 30 (2,6)

Illamående 42 (3,7)
Gastrointestinala störningar

Kräkningar 22 (1,9)
Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar Ryggont 22 (1,9)
Njur- och urinvägsstörningar Urinering brådskande 21 (1,8)

Injektionsställe och infusionsställe
reaktioner (blödning,

hematom, smärta, ödem,
erytem,   utslag)

41 (3,7)
Allmänna symtom och tillstånd vid administreringsstället

Smärta 13 (1,4)

En eller flera biverkningar registrerades hos 273 av 1142 (24 %) patienter under de kliniska prövningarna, samtidigt med 
administreringen av ULTRAVIST Injection eller inom den definierade varaktigheten av studiens uppföljningsperiod (24–72 timmar). 
ULTRAVIST Injektion är ofta förknippad med känsla av värme och/eller smärta.

Allvarliga, livshotande och dödliga reaktioner har associerats med administrering av jodhaltiga kontrastmedel, inklusive 
ULTRAVIST Injection. I kliniska prövningar dog 7/1142 patienter som fick ULTRAVIST Injection 5 dagar eller senare efter 
läkemedelsadministrering. Dessutom hade 10/1142 patienter som fick ULTRAVIST-injektion allvarliga biverkningar.

Följande biverkningar observerades hos ≤ 1 % av försökspersonerna som fick ULTRAVIST-injektion: 

Hjärtsjukdomar:atrioventrikulär blockering (komplett), bradykardi, ventrikulär extrasystol

Gastrointestinala störningar:bukbesvär, buksmärta, övre buksmärta, förstoppning, diarré, muntorrhet, dyspepsi, 
gastrointestinala störningar, gastrointestinala smärtor, ökad salivutsöndring, magbesvär, rektal tenesmus
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Allmänna symtom och tillstånd på administreringsstället:asteni, obehag i bröstet, frossa, överdriven törst, extravasation, 
värmekänsla, hyperhidros, sjukdomskänsla, perifert ödem, pyrexi

Immunsystemets störningar:astma, ansiktsödem

Undersökningar:ökat laktatdehydrogenas i blodet, ökat urea i blodet, ökat hemoglobin, ökat antal vita 
blodkroppar

Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar:artralgi, muskuloskeletal smärta, myasteni, nacksmärta, smärta i 
extremiteter

Störningar i nervsystemet:agitation, förvirring, kramper, yrsel, hypertoni, hypestesi, inkoordination, 
neuropati, somnolens, talstörning, tremor, parestesi, synfältsdefekt

Psykiatriska störningar:ångest

Njur- och urinvägssjukdomar:dysuri, njursmärta, urinretention

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:apné, ökad hosta, dyspné, hypoxi, farynxödem, 
faryngit, pleurautgjutning, pulmonell hypertoni, andningsstörning, halsont
Hud och subkutan vävnad:erytem,   klåda, hudutslag, urtikaria
Vaskulära störningar:kransartärtrombos, rodnad, hypertoni, hypotoni, perifer vaskulär störning, synkope, 
vaskulär anomali

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring

Följande biverkningar har identifierats efter användning av ULTRAVIST Injection efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner 
rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens 
eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Biverkningar som rapporterats i utländsk övervakning efter marknadsföring och andra prövningar med användning av ULTRAVIST Injection 
inkluderar:

Hjärtsjukdomar:hjärtstillestånd, ventrikelflimmer, förmaksflimmer, takykardi, hjärtklappning, kronisk 
hjärtsvikt, hjärtinfarkt, angina pectoris
Öron- och labyrintsjukdomar:yrsel, tinnitus

Endokrina störningar:hypertyreos, tyreotoxisk kris, hypotyreos; Sköldkörtelfunktionstester som tyder på hypotyreos 
eller övergående sköldkörtelsuppression har rapporterats som mindre vanliga efter administrering av joderad 
kontrast till vuxna och pediatriska patienter, inklusive spädbarn. Vissa patienter behandlades för hypotyreos.

Ögonbesvär:mydriasis, tårstörning Gastrointestinala 
störningar:dysfagi, svullnad av spottkörtlar
Immunsystemets störningar:anafylaktoid reaktion (inklusive dödsfall), andningsstopp, anafylaktoid chock, 
angioödem, larynxödem, laryngospasm, bronkospasm, överkänslighet

Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar:kompartmentsyndrom vid extravasation
Störningar i nervsystemet:cerebral ischemi/infarkt, förlamning, pares, övergående kortikal blindhet, afasi, koma, 
medvetslöshet, amnesi, hypotoni, förvärring av myasthenia gravis-symtom

Njur- och urinvägssjukdomar:njursvikt, hematuri

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:lungödem, akut andnödssyndrom, astma
Hud och subkutan vävnad:Reaktionerna sträcker sig från milda (t.ex. hudutslag, erytem,   klåda, urtikaria och missfärgning 
av huden) till allvarliga [t.ex. Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (SJS/TEN), akut generaliserad 
exantematös pustulos (AGEP) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (KLÄNNING)].

Vaskulära störningar:vasospasm
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6.3 Pediatrik

Den övergripande karaktären, kvaliteten och svårighetsgraden av biverkningar hos pediatriska patienter liknar i allmänhet de som 
rapporterats hos vuxna patienter. Ytterligare biverkningar som rapporterats hos pediatriska patienter från utländsk 
marknadsföringsövervakning eller annan information är:näsblod, angioödem, migrän, ledstörningar (utgjutning), muskelkramper, 
slemhinnor (slemhinnor svullnad), konjunktivit, hypoxi, fasta utbrott, svindel, diabetes insipidus och hjärnödem [se Användning i 
specifika populationer (8.4 )].

7 DROGSINTERAKTIONER

7.1 Läkemedels-läkemedelsinteraktioner

Hos patienter med nedsatt njurfunktion kan biguanider orsaka laktacidos. ULTRAVIST verkar öka risken för biguanid-
inducerad laktacidos, möjligen som ett resultat av försämrad njurfunktion[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2 )].

Patienter på betablockerare kan inte svara på de vanliga doser av adrenalin som används för att behandla allergiska reaktioner. På grund av 
risken för överkänslighetsreaktioner, var försiktig när du administrerar jodhaltiga kontrastmedel till patienter som tar betablockerare.

Interleukiner är associerade med en ökad förekomst av fördröjda överkänslighetsreaktioner efter administrering av jodhaltiga 
kontrastmedel. Dessa reaktioner inkluderar feber, frossa, illamående, kräkningar, klåda, hudutslag, diarré, hypotoni, ödem och oliguri.

Njurtoxicitet har rapporterats hos ett fåtal patienter med leverdysfunktion som ficken muntligkolecystografiskt medel följt av 
intravaskulära kontrastmedel. Administrering av eventuella intravaskulära kontrastmedel bör därför skjutas upp hos patienter 
som nyligen har fått ett kolecystografiskt kontrastmedel.

Blanda inte andra läkemedel med ULTRAVIST Injection[se hur levereras/förvaring och hantering (16 )].

7.2 Interaktioner mellan läkemedel och 

laboratorietester Sköldkörtelfunktionstester:

Resultaten av studier av proteinbundet jod och radioaktivt jodupptag, som beror på joduppskattning, kommer inte att korrekt 
återspegla sköldkörtelfunktionen under minst 16 dagar efter administrering av jodhaltiga kontrastmedel. Men 
sköldkörtelfunktionstester som inte beror på joduppskattningar, till exempel T3hartsupptag och totalt eller fritt tyroxin (T4) 
analyser påverkas inte.

Laboratorieanalys av koagulationsparametrar, fibrinolys och komplementsystem:

Effekten av iopromid på koagulationsfaktorer iin vitroanalyser ökade med den administrerade dosen. Koagulering, 
fibrinolys och komplementaktivering utvärderades med standard citrathaltig human plasma i följande analyser: 
trombintid, trombinkoagulastid, kalciumtromboplastintid, partiell tromboplastintid, plasminogen, trombin, alfa-2-
antiplasmin och faktor XIIa-aktivitet. Trombininhiberingen var nästan fullständig. Data om reversibilitet finns inte 
tillgängliga. Trombintiden ökade från cirka 20 sekunder vid en iopromidkoncentration på 10 mg jod per ml, upp till 
100 sekunder vid en iopromidkoncentration på 70 mg jod per ml.

PTT ökade från cirka 50 sekunder vid en iopromidkoncentration på 10 mg jod per ml, upp till cirka 100 sekunder vid en 
iopromidkoncentration på 70 mg jod per ml. En liknande ökning noterades i trombinkoagulastiden. Mindre effekter 
noterades i kalciumtromboplastintiden. Koagulationstiden ökade från 13,5 till 23 sekunder vid den högsta 
jopromidkoncentrationen på 70 mg jod per ml. Hageman factor split-produkterna minskade med cirka 20 % över 
intervallet 10 till 70 mg jod per ml iopromid. Plasminogen var relativt stabil. Det fanns inga tecken på aktivering av 
fibrinolys. Den alternativa komplementvägen aktiverades. Faktor B-omvandling ökade på ett dosberoende sätt. 
Varaktigheten av dessa effekter studerades inte.

In vitrostudier med humant blod visade att iopromid hade en liten effekt på koagulation och fibrinolys. Ingen faktor 
XIIa-bildning kunde påvisas. Den alternativa komplementvägen kan också aktiveras.
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8 ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER

8.1 Graviditet

Graviditetskategori B

Reproduktionsstudier utförda med iopromid på råttor och kaniner i doser upp till 3,7 g jod per kg (2,2 gånger den maximala 
rekommenderade dosen för en människa på 50 kg, eller cirka 0,7 gånger den mänskliga dosen efter normalisering av data till 
uppskattningar av kroppsyta) har avslöjade inga tecken på direkt skada på fostret. Embryoletalitet observerades hos kaniner 
som fick 3,7 g jod per kg, men detta ansågs ha varit sekundärt till maternell toxicitet. Adekvata och välkontrollerade studier på 
gravida kvinnor har inte utförts. Eftersom reproduktionsstudier på djur inte alltid förutsäger mänskligt svar, bör detta 
läkemedel endast användas under graviditet om det verkligen behövs.

8.3 Ammande mödrar

Det är inte känt om ULTRAVIST Injection utsöndras i modersmjölk. Många injicerbara kontrastmedel utsöndras dock 
oförändrade i bröstmjölk. Även om det inte har fastställts att allvarliga biverkningar inträffar hos ammande spädbarn, 
bör försiktighet iakttas när intravaskulära kontrastmedel administreras till ammande kvinnor på grund av potentiella 
biverkningar, och man bör överväga att tillfälligt avbryta amningen.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerheten och effekten av ULTRAVIST Injection har fastställts i den pediatriska populationen över 2 år. Användning av 
ULTRAVIST Injection i dessa åldersgrupper stöds av bevis från adekvata och välkontrollerade studier av ULTRAVIST 
Injection hos vuxna och ytterligare säkerhetsdata erhållna i litteratur och andra rapporter hos totalt 274 pediatriska 
patienter. Av dessa var det 131 barn (2–12 år), 57 ungdomar och 86 barn i orapporterade eller andra åldrar. Det fanns 
148 kvinnor, 94 män och 32 i vilka kön inte rapporterades. Rasfördelningen var: kaukasiska 93 (33,9 %), svarta 1 (0,4 %), 
asiatiska 6 (2,2 %) och okända 174 (63,5 %). Dessa patienter utvärderades i intraarteriell kranskärlsangiografi (n=60), 
intravenös kontrastdatortomografi (CT) (n=87), utsöndringsurografi (n=99) och 28 andra procedurer.

Hos dessa pediatriska patienter användes en koncentration av 300 mg jod per ml för intravenös kontrast-CT eller 
utsöndringsurografi. En koncentration av 370 mg jod per ml användes för intraarteriell och intrakardiell administrering vid 
den radiografiska utvärderingen av hjärtkaviteterna och huvudartärerna. De flesta pediatriska patienter fick initiala 
volymer på 1–2 ml/kg.

Optimala doser av ULTRAVIST Injection har inte fastställts eftersom olika injektionsvolymer, koncentrationer och 
injektionshastigheter inte studerats. Förhållandet mellan injektionsvolymen och storleken på målkärlbädden har 
inte fastställts. Det potentiella behovet av dosjustering på grundval av omogen njurfunktion har inte fastställts. I 
den pediatriska populationen har de farmakokinetiska parametrarna inte fastställts.

Pediatriska patienter med högre risk att uppleva en biverkning under och efter administrering av kontrastmedel 
inkluderar de med astma, känslighet för medicinering och/eller allergener, cyanotisk och acyanotisk hjärtsjukdom, 
kronisk hjärtsvikt eller serumkreatinin på mer än 1,5 mg /dL. Injektionshastigheten i små kärlbäddar och sambandet 
mellan dosen i volym eller koncentration hos små pediatriska patienter har inte fastställts. Var försiktig när du väljer 
dos.

Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter under två år har inte fastställts.

8.5 Geriatrisk användning

Medelålders och äldre patienter, utan signifikant nedsatt njurfunktion, som fick ULTRAVIST Injection i doser motsvarande 9–30 g jod, 
hade genomsnittliga distributionsvolymer vid steady-state som varierade mellan 30–40 L. Genomsnittlig total och renal clearance var 
mellan 81–125 mL/min respektive 70–115 mL/min hos dessa patienter, och liknade de värden som hittades hos de unga frivilliga. 
Halveringstiden i distributionsfasen i denna patientpopulation var 0,1 timme, den huvudsakliga halveringstiden i eliminationsfasen 
var 2,3 timmar och den terminala halveringstiden i eliminationsfasen var 40 timmar. Urinutsöndringen (97 % av dosen) och fekal 
utsöndring (2%) var jämförbar med den som observerades hos unga friska frivilliga, vilket tyder på att utsöndringen via gallan och/
eller gastrointestinal inte är signifikant för iopromid jämfört med den renala vägen.
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8.6 Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion kan opacifiering av kalyces och bäcken av iopromid försenas på grund av långsammare 
renal utsöndring av iopromid.

En farmakokinetisk studie på patienter med mild (n=2), måttlig (n=6) och svår (n=3) njurfunktionsnedsättning genomfördes. Det totala 
clearance av iopromid minskade proportionellt mot baslinjeminskningen av kreatininclearance. Plasma-AUC ökade cirka två gånger 
hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion och sex gånger hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion jämfört med patienter 
med normal njurfunktion. Den terminala halveringstiden ökade från 2,2 timmar för patienter med normal njurfunktion till 11,6 
timmar hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Den maximala plasmakoncentrationen av jopromid påverkades inte av graden 
av nedsatt njurfunktion. Iaktta försiktighet och använd den lägsta nödvändiga dosen av ULTRAVIST till patienter med nedsatt 
njurfunktion[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2 )].

10 ÖVERDOSERING

De skadliga effekterna av överdosering är livshotande och påverkar främst lung- och kardiovaskulära system. 
Behandling av en överdosering är inriktad på att stödja alla vitala funktioner och att snabbt inleda symtomatisk 
terapi.

ULTRAVIST Injection binder försumbart till plasma- eller serumprotein och kan därför dialyseras.

11 BESKRIVNING
ULTRAVIST (iopromid) Injection är ett nonjoniskt, vattenlösligt röntgenkontrastmedel för intravaskulär administrering. 
Det kemiska namnet för iopromid ärN,N'-bis(2,3-dihydroxipropyl)-2,4,6-trijod-5-[(metoxiacetyl)amino]-N-metyl-1,3-
bensendikarboxamid. Jopromid har en molekylvikt på 791,12 (jodhalt 48,12%).

Iopromid har följande strukturformel:

ULTRAVIST Injection är en nonjonisk steril, klar, färglös till svagt gul, luktfri, pyrogenfri vattenlösning av iopromid, 
innehållande 2,42 mg/ml trometaminbuffert och 0,1 mg/ml edetatkalciumdinatriumstabilisator.

ULTRAVIST Injection finns i tre styrkor: 240 mg jod 
per ml ger 498,72 mg/ml iopromid 300 mg jod per 
ml ger 623,4 mg/ml iopromid 370 mg jod per ml ger 
768,86 mg/ml iopromid
Under tillverkningen av ULTRAVIST Injection kan natriumhydroxid eller saltsyra tillsättas för pH-justering. ULTRAVIST 
Injection har ett pH på 7,4 (6,5–8) vid 25±2°C, steriliseras genom autoklavering och innehåller inga konserveringsmedel.
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De tillgängliga jodkoncentrationerna (mg jod per ml) har följande fysikalisk-kemiska egenskaper:
ULTRAVIST
INJEKTION

ULTRAVIST
INJEKTION

ULTRAVIST
INJEKTION

240 mg jod
per ml

300 mg jod
per ml

370 mg jod
per mlFast egendom

Osmolalitet*(mOsmol/kg vatten) vid 37°C 483 607 774
Osmolaritet*(mOsmol/L) vid 37°C 368 428 496
Viskositet (cP) vid 20°C

vid 37°C
4.9
2.8

9.2
4.9

22
10

Densitet (g/ml) vid 20°C
vid 37°C

1,262
1,255

1,330
1,322

1,409
1,399

* Osmolalitet mättes med ångtrycksosmometri. Osmolaritet beräknades från de uppmätta osmolala 
koncentrationerna.

Lösningar med ULTRAVIST injektion 240 mg jod per ml, 300 mg jod per ml och 370 mg jod per ml har 
osmolaliteter från cirka 1,7 till 2,7 gånger den för plasma (285 mOsmol/kg vatten).

12 KLINISK FARMAKOLOGI
12.1 Verkningsmekanism

Iopromid är ett nonjoniskt, vattenlösligt, tri-joderat röntgenkontrastmedel för intravaskulär administrering.

Intravaskulär injektion av iopromid opacifierar dessa kärl i kontrastmedlets flödesbana, vilket möjliggör 
röntgenvisualisering av de inre strukturerna tills betydande hemodilution inträffar.

12.2 Farmakodynamik

Efter administrering av ULTRAVIST är graden av kontrastförstärkning direkt relaterad till jodhalten i den administrerade dosen; 
maximala plasmanivåer av jod inträffar omedelbart efter snabb intravenös injektion. Plasmanivåerna av jod sjunker snabbt 
inom 5 till 10 minuter. Detta kan förklaras av utspädningen i de vaskulära och extravaskulära vätskeavdelningarna.

Intravaskulär kontrast: Kontrastförbättringen verkar vara störst omedelbart efter bolusinjektioner (15 sekunder till 120 sekunder). Den 
största förbättringen kan således detekteras av en serie av på varandra följande två till tre sekunders skanningar utförda inom 30 till 
90 sekunder efter injektion (det vill säga dynamisk datortomografisk avbildning).

ULTRAVIST Injektion kan visualiseras i njurparenkymet inom 30–60 sekunder efter snabb intravenös injektion. 
Opacifiering av kalycer och bäcken hos patienter med normal njurfunktion blir uppenbar inom 1–3 minuter, 
med optimal kontrast inom 5–15 minuter.

I motsats till CT är vissa prestationsegenskaper olika i hjärnan och kroppen. I motsats till CT av kroppen diffunderar joderade 
kontrastmedel snabbt från det vaskulära in i det extravaskulära utrymmet. Efter administrering av joderade kontrastmedel är 
ökningen av vävnadstätheten till röntgenstrålar relaterad till blodflödet, koncentrationen av kontrastmedlet och extraktion av 
kontrastmedlet av olika interstitiell vävnad. Kontrastförbättring beror alltså på eventuella relativa skillnader i extravaskulär 
diffusion mellan intilliggande vävnader.

I den normala hjärnan med en intakt blod-hjärnbarriär beror kontrasten i allmänhet på närvaron av joderat kontrastmedel i 
det intravaskulära utrymmet. Den radiografiska förstärkningen av vaskulära lesioner, såsom arteriovenösa missbildningar och 
aneurysm, beror på jodhalten i den cirkulerande blodpoolen.

I vävnader med brott i blod-hjärnbarriären ansamlas kontrastmedel i interstitiell hjärnvävnad. Tiden till maximal 
kontrastförstärkning kan variera från den tidpunkt då högsta blodjodnivåer uppnås till 1 timme efter intravenös 
bolusadministrering. Denna fördröjning antyder att röntgenkontrastförbättring åtminstone delvis är beroende av 
ackumuleringen av jodinnehållande medium i lesionen och utanför blodpoolen. Mekanismen genom vilken detta sker är 
inte klar.

För information om koagulationsparametrar, fibrinolys och komplementsystem[se Läkemedelsinteraktioner (7.2 )].
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12.3 Farmakokinetik

Distribution

Efter intravenös administrering till friska unga frivilliga visar plasmajopromidkoncentrationens tidsprofil en initial distributionsfas 
med en halveringstid på 0,24 timmar; en huvudsaklig eliminationsfas med en halveringstid på 2 timmar; och en terminal 
eliminationsfas med en halveringstid på 6,2 timmar. Den totala distributionsvolymen vid steady state är cirka 16 L, vilket tyder på 
distribution i det extracellulära utrymmet. Plasmaproteinbindning av iopromid är 1%.

Joderade kontrastmedel kan passera blod-hjärnbarriären[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.8 )]. 

Ämnesomsättning

Iopromid metaboliseras inte. 

Eliminering

Mängderna som utsöndras oförändrat i urinen motsvarar 97 % av dosen hos unga friska försökspersoner. Endast 2 % av dosen 
återfinns i avföringen. Liknande återhämtning i urin och avföring observeras hos medelålders och äldre patienter. Detta fynd tyder på 
att utsöndring via gallan och/eller gastrointestinal, jämfört med den renala vägen, inte är viktig för iopromid. Under den långsammare 
terminala fasen elimineras endast 3 % av dosen; 97 % av dosen kasseras under de tidigare faserna, varav den största delen sker under 
den huvudsakliga eliminationsfasen. Förhållandet mellan renal clearance av iopromid och kreatininclearance är 0,82, vilket tyder på att 
iopromid huvudsakligen utsöndras genom glomerulär filtration. Ytterligare tubulär reabsorption är möjlig. Farmakokinetiken för 
iopromid vid intravenösa doser upp till 80 g jod är dosproportionerade och första ordningens.

Det genomsnittliga totala och renala clearance är 107 mL/min respektive 104 mL/min. 

Specifika populationer

En farmakokinetisk studie utfördes på 11 patienter med nedsatt njurfunktion[se Användning i specifika populationer (8.6 )].

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI
13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet

Långtidsstudier på djur har inte utförts med iopromid för att utvärdera cancerframkallande potential eller effekter 
på fertilitet. Iopromide var inte genotoxiskt i en serie studier inklusive Ames-testet, enin vitrohumana lymfocyter 
analys av kromosomavvikelser, enin vivomus mikrokärnanalys, och i enin vivomus dominant dödlig analys.

14 KLINISKA STUDIER
ULTRAVIST Injektion gavs till 708 patienter; 1 patient var yngre än 18 år, 347 patienter var mellan 18 och 59 
år och 360 patienter var lika med eller äldre än 60 år; medelåldern var 56,6 år (intervall 17–88). Av de 708 
patienterna var 446 (63 %) män och 262 (37 %) kvinnor. Rasfördelningen var: kaukasiska 463 (65,4%), svarta 
95 (13,4%), latinamerikanska 36 (5,1%), asiatiska 11 (1,6%) och andra eller okända 103 (14,5%). 
Effektbedömningen baserades på den globala utvärderingen av kvaliteten på röntgenbilderna genom att 
bedöma visualisering som antingen utmärkt, bra, dålig eller ingen bild, och på förmågan att ställa en 
diagnos. Fem (5) intraarteriella och tre (3) intravenösa procedurer studerades med 1 av 4 koncentrationer 
(370 mg jod per ml, 300 mg jod per ml, 240 mg jod per ml och 150 mg jod per ml).

Cerebral arteriografi utvärderades i två randomiserade, dubbelblinda kliniska prövningar av ULTRAVIST Injection 300 mg jod per ml på 
80 patienter med tillstånd som förändrad cerebrovaskulär perfusion och/eller permeabilitet som uppträder i centrala nervsystemets 
sjukdomar på grund av olika CNS-störningar. Visualiseringsbetygen var goda eller utmärkta hos 99 % av patienterna med ULTRAVIST 
Injection; en radiologisk diagnos ställdes hos majoriteten av patienterna. Bekräftelse av de radiologiska fynden med andra 
diagnostiska metoder erhölls inte.

Kransarteriografi/vänster ventrikulografi utvärderades i två randomiserade, dubbelblinda kliniska prövningar och en 
oblindad, icke-randomiserad klinisk prövning av ULTRAVIST injektion 370 mg jod per ml hos 106 patienter med tillstånd som 
förändrad kranskärlsperfusion på grund av metabola orsaker och hos patienter förhållanden såsom ändrade
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ventrikulär funktion. Visualiseringsbetygen var goda eller utmärkta hos 99 % eller fler av patienterna, en röntgendiagnos 
gjordes hos majoriteten av patienterna. En bekräftelse av de radiologiska fynden med andra diagnostiska metoder erhölls 
inte.

Aortografi/visceral angiografi utvärderades i två randomiserade, dubbelblinda kliniska prövningar på 78 patienter med 
tillstånd som förändrat aortablodflöde och/eller viscerala vaskulära störningar. Visualiseringsbetygen var bra eller 
utmärkta hos majoriteten av patienterna; en radiologisk diagnos ställdes hos 99 % av patienterna med ULTRAVIST 
Injection. En bekräftelse av röntgenfynd med andra diagnostiska metoder erhölls inte. Riskerna med njurarteriografi 
kunde inte analyseras.

Kontrast-CT av huvud och kropp utvärderades i tre randomiserade, dubbelblinda kliniska prövningar av ULTRAVIST Injection 
300 mg jod per ml på 95 patienter med vaskulära störningar. Visualiseringsbetygen var goda eller utmärkta hos 99 % av 
patienterna; en radiologisk diagnos ställdes hos majoriteten av patienterna. En bekräftelse av kontrast-CT-fynd med andra 
diagnostiska metoder erhölls inte.

ULTRAVIST Injection utvärderades i en blindad läsarstudie för CT av huvudet och kroppen. Bland de 382 patienter som 
utvärderades med ULTRAVIST Injection 370 mg jod per ml var visualiseringsvärdena goda eller utmärkta hos cirka 97 % 
av patienterna.

Perifer venografi utvärderades i två randomiserade, dubbelblinda kliniska prövningar av ULTRAVIST Injection 240 mg jod per 
ml på 63 patienter med störningar som påverkar venös dränering av extremiteterna. Visualiseringsbetygen var bra eller 
utmärkta hos 100 % av patienterna; en radiologisk diagnos ställdes hos majoriteten av patienterna. En bekräftelse av 
röntgenfynd med andra diagnostiska metoder erhölls inte.

Liknande studier avslutades med jämförbara fynd noterade i intraarteriell digital subtraktionsangiografi, 
perifer arteriografi och utsöndringsurografi.

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING
ULTRAVIST Injection är en steril, klar, färglös till svagt gul, luktfri, pyrogenfri vattenlösning tillgänglig i tre 
styrkor.
Glasflaskor

ULTRAVIST Injektion 240 mg jod per ml 100 ml 

injektionsflaskor (kartong med 10)

ULTRAVIST Injektion 300 mg jod per ml 50 mL flaskor 

(kartong med 10) 100 mL flaskor (kartong med 10) 125 mL 

flaskor (kartong med 10) 150 mL flaskor (kartong med 10)

ULTRAVIST Injektion 370 mg jod per ml 50 mL flaskor 

(kartong med 10) 100 mL flaskor (kartong med 10) 150 mL 

flaskor (kartong med 10) 200 mL flaskor (kartong med 10)

NDC-nummer

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

Inspektera ULTRAVIST visuellt före användning. Använd inte om det är missfärgat, om det finns partiklar (inklusive kristaller) eller om 
behållare är defekta. Eftersom ULTRAVIST Injection är en högkoncentrerad lösning kan kristallisering (mjölkigt grumligt utseende och/
eller sediment i botten eller flytande kristaller) inträffa.

Som med alla kontrastmedel, på grund av risken för kemisk inkompatibilitet, ska du inte blanda eller injicera ULTRAVIST 
Injection i intravenösa administreringslinjer som innehåller andra läkemedel, lösningar eller totala näringstillsatser.

Administrera ULTRAVIST vid eller nära kroppstemperatur.
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Om icke-engångsutrustning används, var noggrann försiktig för att förhindra kvarvarande kontaminering med spår av 
rengöringsmedel.

Dra ut ULTRAVIST från behållaren under strikta aseptiska förhållanden med endast sterila sprutor och överföringsanordningar. 
Använd omedelbart kontrastmedel som har överförts till andra tillförselsystem.

Förvara ULTRAVIST vid 25°C (77°F); utflykter tillåtna till 15–30°C (59–86°F) och skyddade från ljus.

17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING
Instruera patienter som får ULTRAVIST Injection att informera sin läkare eller vårdgivare om följande:

• Om de är gravida[se Användning i specifika populationer (8.1 )]

• Om de är diabetiker eller om de har multipelt myelom, feokromocytom, sicklecellssjukdom eller sköldkörtelsjukdom[se varningar 
och försiktighetsåtgärder (5.2 ,5.5 )]

• Om de är allergiska mot droger eller mat, eller om de har immun-, autoimmun- eller immunbriststörningar. Dessutom, om de har haft 
någon reaktion på tidigare injektioner av färgämnen som används för röntgenprocedurer[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.1 )]

• Alla mediciner de för närvarande tar, inklusive receptfria (receptfria) läkemedel

• Rekommendera patienter att informera sin läkare om de utvecklar utslag efter att ha fått ULTRAVIST[se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.9)]

Tillverkad för:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. 
Whippany, NJ 07981

Tillverkad i Tyskland

©2017, Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Med ensamrätt.
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