
Bu önemli noktalar, ULTRAVIST Enjeksiyonunu güvenli ve etkili bir 
şekilde kullanmak için gereken tüm bilgileri içermez. ULTRAVIST 
Enjeksiyon için tam reçete bilgilerine bakın.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER----------------------- böbrek 
yetmezliği riski nedeniyle pediyatrik hastalarda kontrendikedir. (4)

• Anafilaktoid Reaksiyonlar: Hayatı tehdit eden veya ölümcül anafilaktoid
reaksiyonlar, özellikle alerjik rahatsızlıkları olan hastalarda, ULTRAVIST 
uygulaması sırasında veya sonrasında meydana gelebilir. (5.1)

• Akut Böbrek Yetmezliği: Özellikle böbrek yetmezliği, diyabet, multipl 
miyelomu olan hastalarda ULTRAVIST uygulamasını takiben akut böbrek 
yetmezliği meydana gelebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
dikkatli olun ve gereken en düşük ULTRAVIST dozunu kullanın. (5.2 )

ULTRAVIST (iopromide) Enjeksiyon, intravenöz veya 
intraarteriyel kullanım için İlk ABD Onayı: 1995

UYARI: INTRATEKAL KULLANIM İÇİN DEĞİLDİR Tam 
kutulu uyarı için tam reçete bilgilerine bakın. Yanlışlıkla 

intratekal uygulama ölüm, konvülsiyonlar, beyin kanaması, 
koma, felç, araknoidit, akut böbrek yetmezliği, kalp durması, 
nöbetler, rabdomiyoliz, hipertermi ve beyin ödemine neden 
olabilir.

• Kardiyovasküler Reaksiyonlar : ULTRAVIST uygulaması sırasında veya kısa 
bir süre sonra şok ve kardiyak arrest dahil hemodinamik bozukluklar 
meydana gelebilir. (5.3 )

• Tromboembolik Komplikasyonlar : Anjiyografi lokal ve distal organ 
hasarı, iskemi, tromboembolizm ve organ yetmezliği ile ilişkili olabilir. 
Anjiyografik prosedürlerde, plakları yerinden çıkarma veya damar 
duvarına zarar verme veya delme olasılığını göz önünde bulundurun. 
Kontrast maddenin fizikokimyasal özellikleri, dozu ve enjeksiyon hızı 
reaksiyonları etkileyebilir. (5.4 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SON ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER------------------- ------

Endikasyonları ve Kullanımı, Arter İçi İşlemler (1.1) 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI------------------- -------

ULTRAVIST (iopromide) Enjeksiyon, aşağıdakiler için belirtilen bir radyografik kontrast 
maddesidir:

• Serebral arteriyografi ve periferik arteriyografi (mL başına 300 mg 
İyot) (1.1 )

• Koroner arteriyografi ve sol ventrikülografi, visseral anjiyografi ve 
aortografi (mL başına 370 mg İyot) (1.1 )

• Periferik venografi (mL başına 240 mg İyot) (1.2 )
• Boşaltım ürografisi (mL başına 300 mg İyot) (1.2 )
• Baş ve vücudun kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesi (mL 

başına 300 mg İyot ve mL başına 370 mg İyot) (1.2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER------------------ ------------
En yaygın advers reaksiyonlar (>%1) baş ağrısı, mide bulantısı, enjeksiyon bölgesi ve 
infüzyon bölgesi reaksiyonları, vazodilatasyon, kusma, sırt ağrısı, acil idrara çıkma, 
göğüs ağrısı, ağrı, tat alma bozukluğu ve anormal görmedir. (6)

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için 1-888-842-2937 numaralı telefondan 
Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. veya 1-800 FDA-1088 numaralı telefondan FDA 
veyawww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM------------------------

Vasküler bir prosedür için kullanılacak ULTRAVIST Enjeksiyonunun hacmini ve 
konsantrasyonunu özel doz tablolarına göre dikkatlice kişiselleştirin. Yaş, 
vücut ağırlığı, damar boyutu ve damar içindeki kan akış hızı gibi faktörleri 
hesaba katarak dozu ayarlayın. (2 )

• Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. 
Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan tepkisini 
öngörmediğinden, bu ilaç hamilelik sırasında yalnızca açıkça ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılmalıdır. (8.1 )

• ULTRAVIST Enjeksiyonunun güvenliği ve etkinliği, 2 yaşın 
üzerindeki pediyatrik popülasyonda kurulmuştur. (8.4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE DAYANIKLILIKLARI ---------------------

ULTRAVIST Enjeksiyon üç güçte mevcuttur: mL başına 240 mg İyot; mL 
başına 300 mg İyot; mL başına 370 mg İyot. (3 ) HASTA DANIŞMANLIĞI BİLGİLERİ için bkz. 17.

Revize: 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLARI----------------------------------
• ULTRAVIST Enjeksiyon intratekal kullanım için kontrendikedir. (4 ) 
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TAM REÇETE BİLGİLERİ

UYARI: INTRATEKAL KULLANIM İÇİN DEĞİLDİR
Yanlışlıkla intratekal uygulama ölüm, konvülsiyonlar, beyin kanaması, koma, felç, araknoidit, akut böbrek 
yetmezliği, kalp durması, nöbetler, rabdomiyoliz, hipertermi ve beyin ödemine neden olabilir.[bkz. 
Kontrendikasyonlar (4)].

1 ENDİKASYONLARI VE KULLANIMI

ULTRAVİST®Enjeksiyon, aşağıdakiler için belirtilen iyotlu bir kontrast maddesidir:

1.1 Arter İçi İşlemler*
• Serebral arteriyografi ve periferik arteriyografi için mL başına 300 mg İyot

• Koroner arteriyografi ve sol ventrikülografi, visseral anjiyografi ve aortografi için mL başına 370 mg İyot

1.2 İntravenöz Prosedürler*

• Periferik venografi için mL başına 240 mg İyot

• Boşaltım ürografisi için mL başına 300 mg İyot

• Neoplastik ve neoplastik olmayan lezyonların değerlendirilmesi için baş ve vücudun (intratorasik, intra-abdominal ve 
retroperitoneal bölgeler) kontrastlı Bilgisayarlı Tomografisi (BT) için mL başına 300 mg İyot ve mL başına 370 mg İyot. 
Retrobulber boşluğun ve düşük dereceli veya infiltratif gliomanın araştırılması için kontrast geliştirmenin faydası 
gösterilmemiştir.

* Pediatrik Popülasyon için konsantrasyonlar ve dozlar hakkında bilgi için[Dozaj ve Uygulama bölümüne bakınız (2.3 ) ve Belirli 
Popülasyonlarda Kullanım (8.4 )].

2 DOZAJ VE YÖNETİM
• Çözelti ve kap izin verdiğinde ULTRAVIST'i partikül madde ve/veya renk bozulması açısından görsel olarak inceleyin. Partikül 

madde ve/veya renk değişikliği gözlemlenirse ULTRAVIST'i uygulamayın.

• Yaş, vücut ağırlığı, damarın boyutu ve damar içindeki kan akış hızı gibi faktörleri dikkate alarak kullanılacak ULTRAVIST 
Enjeksiyonunun hacmini ve konsantrasyonunu belirleyin; ayrıca gerekli opaklaşmanın kapsamını, incelenecek yapı(lar)ı veya 
alanı, hastayı etkileyen hastalık süreçlerini ve kullanılacak ekipman ve tekniği de göz önünde bulundurun. ULTRAVIST 
Enjeksiyon için yaş, cinsiyet, ağırlık ve böbrek fonksiyonu için spesifik doz ayarlamaları çalışılmamıştır. Tüm iyotlu kontrast 
maddelerde olduğu gibi, daha düşük dozlarda daha az risk olabilir. ULTRAVIST Enjeksiyonunun önerilen dozların altındaki 
etkinliği belirlenmemiştir.

• Yetişkinlerde önerilen maksimum toplam iyot dozu 86 gramdır; Pediyatrik hastalar için önerilen 
maksimum toplam iyot dozu belirlenmemiştir.

• ULTRAVIST uygulamasından önce ve sonra hastaları yeterince nemlendirin.[bkz. Uyarılar ve 
Önlemler (5.2 )].

• ULTRAVIST'i uygulamadan kısa bir süre önce vücut sıcaklığına ısıtmak, tolere edilebilirliği ve enjeksiyon kolaylığını artırmaya yardımcı 
olabilir.[bkz. Nasıl Temin Edilir/Depolama ve İşleme (16 )].

2.1 Arter İçi Prosedürler
Kontrast maddenin enjeksiyon hacmi ve hızı, enjeksiyon bölgesine ve incelenen alana bağlı olarak değişecektir. 
Enjekte edilen damardaki akış hızına yaklaşık olarak eşit oranlarda kontrast enjekte edin.

• Serebral Arteriografi (mL başına 300 mg İyot), Koroner Arteriografi ve Sol Ventrikülografi (mL başına 370 mg 
İyot), Periferik Arteriografi (mL başına 300 mg İyot): bkz.tablo 1.

• Aortografi ve Viseral Anjiyografi (mL başına 370 mg İyot):
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Kan akışıyla orantılı ve çalışılan belirli damarların vasküler ve patolojik özellikleriyle ilgili bir hacim ve 
kontrast enjeksiyon hızı kullanın. Prosedür için toplam doz olarak 225 mL'yi aşmayın.

Tablo 1: Yetişkinler İçin Arter İçi Prosedürler için Önerilen Tek Enjeksiyon Dozları

beyin
arteriyografi

(mL başına 300 mg İyot)

Periferik Arteriografi 
(mL başına 300 mg İyot)

koroner arteriyografi
ve

Sol Ventrikülografi
(mL başına 370 mg İyot)

karotis arterler 3-12 mL

4-12 mL

20-50 ml

-
-
-

-
-
-

Vertebral Arterler

Aortik Ark Enjeksiyonu (4 damar çalışması)

Sağ Koroner Arter -
-
-

-
-
-

3-14 mL

3-14 mL

30-60 ml
Sol Koroner Arter

Sol ventrikül

aort

Abdominal Aortun Başlıca Dalları

-
-

-
-

-
-

Subklavyen veya Femoral Arter

Aort Çatallanma (distal akış)

-
-

5-40 ml

25-50 ml

-
-

Maksimum Toplam Doz 150 ml 250 ml 225 ml

2.2 İntravenöz Prosedürler

• Periferik Venografi (mL başına 240 mg İyot):

İncelenen yapıları tatmin edici bir şekilde görselleştirmek için gereken minimum hacmi enjekte edin. İşlem için toplam doz 
olarak 250 mL'yi aşmayın.

• Kontrast Bilgisayarlı Tomografi (CT) (mL başına 300 mg İyot ve mL başına 370 mg İyot) ve Boşaltım Ürografisi (mL 
başına 300 mg İyot): bkz.Tablo 2.

Tablo 2: Yetişkin İntravenöz Kontrast Uygulaması için Önerilen ULTRAVIST Enjeksiyon Dozu
Kontrast Hesaplandı

Tomografi
(mL başına 370 mg İyot)

boşaltım ürografisi
(mL başına 300 mg İyot)

Kontrast Bilgisayarlı Tomografi
(mL başına 300 mg İyot)

Yaklaşık 300 mg
Kg vücut ağırlığı başına iyot. 

(Normal böbrek hastalarında
işlev)

boşaltım ürografisi - -

Kafa - 50–200 mL 41-162 mL

Gövde

Bolus Enjeksiyon -
-

50–200 mL

100–200 mL

41-162 mL

81-162 mLHızlı İnfüzyon

Maksimum Toplam Doz 100 mL (30 gr iyot) 200 mL (60 gr iyot) 162 mL (60 g iyot)

2.3 Pediatrik Dozaj

2 yaşından büyük çocuklarda aşağıdaki değerlendirmeler için önerilen doz:

• Arter içi:
Kalp odaları ve ilgili arterler(370 mg İyot/mL):
Kilogram başına 1 ila 2 mililitre (mL/kg) enjekte edin. Toplam doz olarak 4 mL/kg'ı aşmayınız.
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• intravenöz:

Kontrast Bilgisayarlı Tomografi veya Boşaltım Ürografisi (mL başına 300 mg İyot): 1 ila 2 

mL/kg enjekte edin. Toplam doz olarak 3 mL/kg'ı aşmayınız.

Diğer dozların, konsantrasyonların veya prosedürlerin güvenlik ve etkinlik ilişkileri kurulmamıştır.[bkz. Belirli 
Popülasyonlarda Kullanım (8.4 ) ve Klinik Farmakoloji (12.3 )].

3 DOZAJ ŞEKLİ VE GÜÇLERİ
ULTRAVIST Enjeksiyon, 2.42 mg/mL trometamin tamponu ve 0.1 mg/mL edetat kalsiyum disodyum stabilizatörü içeren iyonik 
olmayan, steril, berrak, renksiz ila hafif sarı, kokusuz, pirojen içermeyen sulu bir iopromid çözeltisidir.

ULTRAVIST Enjeksiyon üç güçte mevcuttur: mL 
başına 240 mg İyot, 498.72 mg/mL iyopromid 
sağlar.

4 KONTRENDİKASYON
• ULTRAVIST Enjeksiyonunu intratekal olarak uygulamayın. Yanlışlıkla intratekal uygulama ölüm, konvülsiyonlar, 

beyin kanaması, koma, felç, araknoidit, akut böbrek yetmezliği, kalp durması, nöbetler, rabdomiyoliz, 
hipertermi ve beyin ödemine neden olabilir.

• ULTRAVIST Enjeksiyondan önce hazırlık amaçlı dehidrasyon (örneğin, uzun süreli açlık ve bir müshil uygulaması), 
akut böbrek yetmezliği riski nedeniyle pediyatrik hastalarda kontrendikedir.

5 UYARI VE ÖNLEMLER
5.1 Anafilaktoid Reaksiyonlar

ULTRAVIST uygulaması sırasında veya sonrasında hayatı tehdit eden veya ölümcül anafilaktoid reaksiyonlar meydana gelebilir. 
Belirtiler arasında solunum durması, laringospazm, bronkospazm, anjiyoödem ve şok bulunur. Artan risk, daha önce bir kontrast 
maddeye karşı reaksiyon öyküsü (3 kat), iyodine karşı bilinen bir duyarlılık ve bilinen alerjik bozukluklar (yani bronşiyal astım, 
saman nezlesi ve gıda alerjileri) veya diğer aşırı duyarlılıklar (2 kat) ile ilişkilidir..Bu öyküleri veya bozuklukları olan hastalarda 
iyotlu kontrast maddelerin kullanımını düşünürken çok dikkatli olun.

Acil servisler ve anafilaktoid reaksiyonların tedavisi konusunda eğitimli personel ULTRAVIST uygulamasından sonra en 
az 30 ila 60 dakika hazır bulundurulmalıdır.

5.2 Kontrast Kaynaklı Akut Böbrek Hasarı

ULTRAVIST'in intravasküler uygulamasından sonra böbrek yetmezliği dahil akut böbrek hasarı meydana gelebilir. Risk faktörleri 
şunları içerir: önceden var olan böbrek yetmezliği, dehidratasyon, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, ilerlemiş damar 
hastalığı, yaşlılık, nefrotoksik veya diüretik ilaçların birlikte kullanımı, multipl miyelom / paraproteinemi, tekrarlayan ve/veya yüksek 
dozlarda ULTRAVIST.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda gerekli en düşük ULTRAVIST dozunu kullanın. ULTRAVIST uygulamasından önce ve 
sonra hastaları yeterince hidratlayın.

5.3 Kardiyovasküler Reaksiyonlar

ULTRAVIST, dolaşım ozmotik yükünü arttırır ve özellikle tekrarlayan ve/veya yüksek dozlar uygulandığında, konjestif kalp 
yetmezliği, ciddi böbrek fonksiyonu bozukluğu, kombine böbrek ve karaciğer hastalığı, kombine böbrek ve kalp hastalığı 
olan hastalarda akut veya gecikmiş hemodinamik bozuklukları indükleyebilir.[bkz. İlaç Etkileşimleri (7 )].

Kardiyovasküler reaksiyonları olan hastalar arasında ölümlerin çoğu enjeksiyonun başlangıcından 10 dakika 
sonrasına kadar meydana geldi; Ana özellik, altta yatan ana faktör olarak kardiyovasküler hastalık ile kalp durmasıydı. 
Hipotansif çökme ve şokun izole raporları yayınlandı.
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ULTRAVIST uygulaması kalp yetmezliği olan hastalarda pulmoner ödeme neden olabilir. Yayınlanmış raporlara göre, iyotlu 
kontrast maddelerin uygulanmasından kaynaklanan ölümler 1 milyonda 6,6 (yüzde 0,0066) ile 10.000 hastada 1 (yüzde 0.01) 
arasında değişmektedir. ULTRAVIST uygulamasını takiben birkaç saat önceden kardiyovasküler hastalığı olan hastaları 
gözlemleyin.

5.4 Tromboembolik Komplikasyonlar

• Anjiyografi, lokal ve distal organ hasarı, iskemi, tromboembolizm ve inme, brakiyal pleksus felci, göğüs ağrısı, 
miyokard enfarktüsü, sinüs durması, hepato-renal fonksiyon anormallikleri dahil organ yetmezliği ile ilişkili olabilir. 
Bu nedenlerle, kılavuz tel ve kateter manipülasyonuna çok dikkat edilmesi, manifold sistemlerinin ve/veya üç yollu 
vanaların kullanılması, heparinize salin solüsyonlarıyla kateterin sık yıkanması ve işlem süresinin en aza indirilmesi 
gibi titiz anjiyografik teknikler önerilir. Anjiyografik prosedürlerde, plakları yerinden çıkarma veya damar duvarına 
zarar verme veya sonuçta ortaya çıkan psödoanevrizmalar, ponksiyon yerinde kanama, kateter manipülasyonları ve 
kontrast madde enjeksiyonu sırasında koroner arter diseksiyonu olasılığını göz önünde bulundurun. Kontrast 
maddenin fizikokimyasal özellikleri, doz ve enjeksiyon hızı reaksiyonları etkileyebilir. Uygun kateter yerleşimini 
sağlamak için test enjeksiyonları önerilir. Artan tromboz ve kompleman sisteminin aktivasyonu da meydana geldi. 
Acil resüsitasyon ve kardiyoversiyon için uzman personel ve yeterli ekipman ve tesisler gereklidir. İşlem boyunca 
elektrokardiyogramları ve yaşamsal belirtileri izleyin.

• Tromboz, flebit, şiddetli iskemik hastalık, lokal enfeksiyon, venöz tromboz veya tamamen tıkalı bir venöz 
sistem şüphesi olan hastalarda venografi yaparken dikkatli olun.

• Kan, iyotlu kontrast maddeleri içeren şırıngalarla temas halinde kaldığında pıhtılaşma meydana gelebilir.

• Tromboz ve emboli indükleme riski nedeniyle homosistinürisi olan hastalarda mümkün olduğunca anjiyografiden 
kaçının.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.2 )].

5.5 Hipertiroidizm, Feokromositoma veya Orak Hücre Hastalığı Olan Hastalarda Reaksiyonlar

Hipertiroidili hastalarda tiroid fırtınası.Tiroid fırtınası, hipertiroidizmi olan veya otonom olarak işlev gören tiroid nodülü olan hastalarda 
iyotlu kontrast maddelerin intravasküler kullanımından sonra meydana geldi. Herhangi bir iyotlu kontrast madde kullanmadan önce bu 
tür hastalarda riski değerlendirin.

Feokromositoma hastalarında hipertansif krizler.Feokromasitoma olduğu bilinen veya şüphelenilen 
hastalarda iyotlu kontrast ajanları çok dikkatli uygulayın. Gerekli minimum kontrast miktarını enjekte edin. 
İşlem boyunca kan basıncını değerlendirin ve hipertansif krizin tedavisi için hazır önlemleri alın.
Orak hücre hastalığı.Kontrast ajanlar, intravasküler olarak uygulandığında orak hücre hastalığı için homozigot olan bireylerde 
oraklaşmayı teşvik edebilir.

5.6 Ekstravazasyon

ULTRAVIST Enjeksiyonunun ekstravazasyonu, özellikle ciddi arteriyel veya venöz hastalığı olan hastalarda doku nekrozu ve/veya 
kompartman sendromuna neden olabilir.

5.7 Artan Radyasyon Maruziyeti

Kontrast geliştirmeyi kullanma kararı, risk ve artan radyasyona maruz kalma ile ilişkilidir. Artan radyasyon dozu ve diğer 
riskleri hesaba katarak klinik, diğer radyolojik veriler ve kontrastsız BT bulgularının sonuçları dikkatli bir şekilde 
değerlendirildikten sonra kontrast kullanın.

5.8 Görüntü Yorumlama ile Girişim
Diğer iyotlu kontrast maddelerde olduğu gibi, ULTRAVIST Enjeksiyonunun kullanımı, kontrastsız BT taramalarında görülen bazı 
lezyonları gizleyebilir. Kalsifiye lezyonların gelişme olasılığı daha düşüktür. Tedaviden sonra tümörlerin büyümesi azalabilir. 
Kontrast madde uygulamasını takiben alt vermisin opaklaşması, yanlış pozitif tanı ile sonuçlanmıştır. Yakın zamanda başlayan 
serebral enfarktüsler kontrast artışı ile daha iyi görüntülenebilir. Bununla birlikte, daha eski enfarktüsler kontrast madde 
tarafından gizlenebilir.

Normal kan-beyin bariyerleri ve böbrek yetmezliği olan hastalarda, iyotlu kontrast ajanlar, kan beyin bariyerinin bozulması ve 
beyinde kontrast birikmesi ile ilişkilendirilmiştir. Beyinde kontrast birikimi, kan-beyin bariyerinin bozulduğu bilinen veya 
bozulduğundan şüphelenilen hastalarda da meydana gelir.
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5.9 Şiddetli Kutanöz Advers Reaksiyonlar

Şiddetli kutanöz advers reaksiyonlar (SCAR), intravasküler kontrast madde uygulamasından 1 saat ila birkaç hafta sonra 
gelişebilir. Bu reaksiyonlar Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (SJS/TEN), akut jeneralize 
ekzantematöz püstüloz (AGEP) ve eozinofili ve sistemik semptomlarla (DRESS) ilaç reaksiyonunu içerir. Kontrast 
maddenin tekrar tekrar uygulanmasıyla reaksiyon şiddeti artabilir ve başlama süresi azalabilir; profilaktik ilaçlar ciddi 
kutanöz advers reaksiyonları önleyemez veya hafifletemez. ULTRAVIST'e karşı şiddetli kutanöz advers reaksiyon öyküsü 
olan hastalara ULTRAVIST uygulamasından kaçının.6 ADVERS REAKSİYONLAR

ULTRAVIST alan hastalardaki en önemli advers ilaç reaksiyonları anafilaktoid şok, kontrast kaynaklı akut böbrek 
hasarı, koma, beyin enfarktüsü, felç, beyin ödemi, kasılma, aritmi, kalp durması, miyokard iskemisi, miyokard 
enfarktüsü, kalp yetmezliği, bradikardi, siyanoz, hipotansiyon, şok, dispne, pulmoner ödem, solunum yetmezliği 
ve aspirasyon.

6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik denemeler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik denemelerinde gözlenen advers reaksiyon oranları, başka 
bir ilacın klinik denemelerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve uygulamada gözlemlenen oranları yansıtmayabilir veya 
öngörmeyebilir.

Aşağıdaki reaksiyon insidansı tablosu, ULTRAVIST Enjeksiyonunun 1142 hastaya uygulandığı kontrollü klinik çalışmalara 
dayanmaktadır. Bu liste, ilişkilendirmeden bağımsız olarak bildirilen tüm advers reaksiyonları içerir.

Advers reaksiyonlar Sistem Organ Sınıfına göre ve ULTRAVIST grubunda %1'den büyük oranlar için azalan oluşum sırasına göre 
listelenmiştir: bkz.Tablo 3.

Tablo 3: ULTRAVİST ALAN HASTALARIN > %1'İNDE RAPORLANAN ADVERS REAKSİYONLAR
KLİNİK ÇALIŞMALARDA ENJEKSİYON

ULTRAVİST Enjeksiyon
Sistem Organ Sınıfı

Olumsuz Reaksiyon N=142 (%)
Baş ağrısı 46 (4)

Sinir sistemi bozuklukları disguzi 15 (1.3)
Göz bozuklukları Anormal Görme 12 (1.1)
Kardiyak bozukluklar Göğüs ağrısı 18 (1.6)
Vasküler bozukluklar vazodilatasyon 30 (2.6)

Mide bulantısı 42 (3.7)
Gastrointestinal bozukluklar Kusma 22 (1,9)
Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu bozuklukları Sırt ağrısı 22 (1,9)
Böbrek ve idrar bozuklukları idrar aciliyeti 21 (1.8)

Enjeksiyon yeri ve infüzyon yeri
reaksiyonlar (kanama,

hematom, ağrı, ödem,
eritem, döküntü)

41 (3.7)Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları

Ağrı 13 (1.4)

Klinik çalışmalar sırasında, ULTRAVIST Enjeksiyon uygulamasıyla aynı zamana denk gelen veya çalışma takip süresinin 
tanımlanan süresi (24-72 saat) içinde bir veya daha fazla advers reaksiyon 1142 hastanın 273'ünde (%24) kaydedildi. 
ULTRAVIST Enjeksiyon genellikle sıcaklık ve/veya ağrı hissi ile ilişkilidir.

ULTRAVIST Enjeksiyon dahil olmak üzere iyot içeren kontrast maddelerin uygulanmasıyla ciddi, yaşamı tehdit eden ve ölümcül 
reaksiyonlar ilişkilendirilmiştir. Klinik çalışmalarda, ULTRAVIST Enjeksiyonu verilen 7/1142 hasta, ilaç uygulamasından 5 gün veya 
daha sonra öldü. Ayrıca, ULTRAVIST Enjeksiyonu verilen 10/1142 hastada ciddi yan etkiler görülmüştür.

ULTRAVIST Enjeksiyonu alan deneklerin ≤ %1'inde aşağıdaki yan etkiler gözlendi: Kardiyak 
bozukluklar:atriyoventriküler blok (tam), bradikardi, ventriküler ekstrasistol
Gastrointestinal bozukluklar:karın rahatsızlığı, karın ağrısı, üst karın ağrısı, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu, hazımsızlık, 
gastrointestinal bozukluk, gastrointestinal ağrı, tükürük salgısında artış, mide rahatsızlığı, rektal tenesmus
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Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları:asteni, göğüste rahatsızlık, titreme, aşırı susama, ekstravazasyon, sıcak 
hissetme, hiperhidroz, halsizlik, periferik ödem, ateş

Bağışıklık sistemi bozuklukları:astım, yüz ödemi

soruşturmalar:kan laktat dehidrojenaz artışı, kan üre artışı, hemoglobin artışı, beyaz kan hücresi sayısı 
artışı
Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu bozuklukları:artralji, kas-iskelet ağrısı, miyasteni, boyun ağrısı, ekstremitelerde 
ağrı

Sinir sistemi bozuklukları:ajitasyon, konfüzyon, konvülsiyon, baş dönmesi, hipertoni, hipestezi, koordinasyon bozukluğu, 
nöropati, somnolans, konuşma bozukluğu, tremor, parestezi, görme alanı defekti

Psikolojik bozukluklar:endişe

Böbrek ve idrar bozuklukları:dizüri, böbrek ağrısı, idrar retansiyonu

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar:apne, öksürük artışı, dispne, hipoksi, faringeal ödem, 
farenjit, plevral efüzyon, pulmoner hipertansiyon, solunum bozukluğu, boğaz ağrısı

Deri ve deri altı doku bozuklukları:eritem, kaşıntı, döküntü, ürtiker

Vasküler bozukluklar:koroner arter trombozu, kızarma, hipertansiyon, hipotansiyon, periferik vasküler bozukluk, 
senkop, vasküler anomali

6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim

ULTRAVIST Enjeksiyonunun onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz 
bir popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile 
nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir.

ULTRAVIST Enjeksiyon kullanımı ile yabancı pazarlama sonrası gözetim ve diğer denemelerde bildirilen advers reaksiyonlar şunları 
içerir:

Kardiyak bozukluklar:kalp durması, ventriküler fibrilasyon, atriyal fibrilasyon, taşikardi, çarpıntı, konjestif kalp yetmezliği, 
miyokard enfarktüsü, anjina pektoris

Kulak ve labirent bozuklukları:vertigo, kulak çınlaması

Endokrin bozuklukları:hipertiroidizm, tirotoksik kriz, hipotiroidizm; Bebekler de dahil olmak üzere yetişkin ve 
pediyatrik hastalara iyotlu kontrast uygulamasını takiben hipotiroidizmi veya geçici tiroid baskılanmasını 
gösteren tiroid fonksiyon testleri nadiren bildirilmiştir. Bazı hastalar hipotiroidizm için tedavi edildi.

Göz bozuklukları:midriyazis, lakrimasyon bozukluğu Gastrointestinal 

bozukluklar:disfaji, tükürük bezlerinin şişmesi

Bağışıklık sistemi bozuklukları:anafilaktoid reaksiyon (ölümcül vakalar dahil), solunum durması, anafilaktoid şok, 
anjiyoödem, laringeal ödem, laringospazm, bronkospazm, aşırı duyarlılık

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu bozuklukları:ekstravazasyon durumunda kompartman sendromu

Sinir sistemi bozuklukları:serebral iskemi/enfarktüs, felç, parezi, geçici kortikal körlük, afazi, koma, bilinç kaybı, 
amnezi, hipotoni, miyastenia gravis semptomlarının şiddetlenmesi

Böbrek ve idrar bozuklukları:böbrek yetmezliği, hematüri

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar:pulmoner ödem, akut solunum sıkıntısı sendromu, astım

Deri ve deri altı doku bozuklukları:Reaksiyonlar hafif (örneğin döküntü, eritem, kaşıntı, ürtiker ve ciltte renk değişikliği) ila 
şiddetli [örneğin Stevens-Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz (SJS/TEN), akut jeneralize ekzantematöz püstüloz 
(AGEP) ve eozinofili ve sistemik semptomlarla birlikte ilaç reaksiyonu arasında değişir. (ELBİSE)].

Vasküler bozukluklar:vazospazm
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6.3 Pediatri
Pediyatrik hastalarda advers reaksiyonların genel karakteri, kalitesi ve şiddeti genellikle yetişkin hastalarda bildirilenlere 
benzerdir. Pediyatrik hastalarda yabancı pazarlama gözetiminden veya diğer bilgilerden bildirilen ek advers reaksiyonlar 
şunlardır:burun kanaması, anjiyoödem, migren, eklem bozukluğu (efüzyon), kas krampları, mukoza zarı bozukluğu 
(mukoza şişmesi), konjonktivit, hipoksi, sabit döküntüler, baş dönmesi, şekersiz diyabet ve beyin ödemi [bkz.8.4 )].

7 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
7.1 İlaç-İlaç Etkileşimleri

Böbrek yetmezliği olan hastalarda biguanidler laktik asidoza neden olabilir. ULTRAVIST, muhtemelen böbrek fonksiyonunun kötüleşmesinin 
bir sonucu olarak, biguanid kaynaklı laktik asidoz riskini artırıyor gibi görünmektedir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2 )].

Beta-bloker kullanan hastalar, alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan olağan epinefrin dozlarına yanıt 
vermeyebilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları riski nedeniyle, betabloker alan hastalara iyotlu kontrast madde uygularken 
dikkatli olun.

İnterlökinler, iyotlu kontrast madde uygulamasından sonra gecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonlarının prevalansının artmasıyla 
ilişkilidir. Bu reaksiyonlar ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, kaşıntı, döküntü, ishal, hipotansiyon, ödem ve oligüri içerir.

verilen karaciğer fonksiyon bozukluğu olan birkaç hastada renal toksisite bildirilmiştir.sözlükolesistografik ajan ve 
ardından intravasküler kontrast ajanlar. Bu nedenle, yakın zamanda bir kolesistografik kontrast madde almış hastalarda 
herhangi bir intravasküler kontrast madde uygulaması ertelenmelidir.

ULTRAVIST Enjeksiyon ile diğer ilaçları karıştırmayın[bkz. Nasıl Temin Edilir/Depolama ve İşleme (16 )].

7.2 İlaç-Laboratuvar Test Etkileşimleri 

Tiroid Fonksiyon Testleri:

İyot tahminine bağlı olan proteine   bağlı iyot ve radyoaktif iyot alımı çalışmalarının sonuçları, iyotlu kontrast maddelerin 
uygulanmasını takiben en az 16 gün boyunca tiroid fonksiyonunu doğru bir şekilde yansıtmaz. Ancak iyot tahminlerine 
bağlı olmayan tiroid fonksiyon testleri, örneğin T3reçine alımı ve toplam veya serbest tiroksin (T4) tahliller etkilenmez.

Pıhtılaşma Parametrelerinin Laboratuvar Testi, Fibrinoliz ve Kompleman Sistemi:

İopromidin pıhtılaşma faktörleri üzerindeki etkisilaboratuvar ortamındatahliller uygulanan dozla arttı. Pıhtılaşma, fibrinoliz 
ve kompleman aktivasyonu, aşağıdaki tahlillerde standart sitratlı insan plazması ile değerlendirildi: trombin zamanı, trombin 
pıhtılaşma zamanı, kalsiyum tromboplastin zamanı, kısmi tromboplastin zamanı, plazminojen, trombin, alfa-2 antiplazmin ve 
faktör XIIa aktivitesi. Trombin inhibisyonu neredeyse tamamlandı. Tersinirlikle ilgili veriler mevcut değildir. Trombin süresi, 
mL başına 10 mg İyot'luk bir iyopromid konsantrasyonunda yaklaşık 20 saniyeden, mL başına 70 mg İyot'luk bir iyopromid 
konsantrasyonunda 100 saniyeye çıkmıştır.

PTT, mL başına 10 mg İyot iopromid konsantrasyonunda yaklaşık 50 saniyeden, mL başına 70 mg İyot iopromid 
konsantrasyonunda yaklaşık 100 saniyeye kadar artmıştır. Trombin koagülaz süresinde de benzer bir artış 
kaydedildi. Kalsiyum tromboplastin zamanında daha az etki kaydedilmiştir. Pıhtılaşma süresi, mL başına 70 mg 
İyot'un en yüksek iopromid konsantrasyonunda 13,5'ten 23 saniyeye yükseldi. Hageman faktör split ürünleri, 
iopromidin mL'si başına 10 ila 70 mg İyot aralığında yaklaşık %20 oranında azaldı. Plazminojen nispeten stabildi. 
Fibrinoliz aktivasyonunun kanıtı yoktu. Tamamlayıcı alternatif yol aktive edildi. Faktör B dönüşümü doza bağlı bir 
şekilde arttı. Bu etkilerin süresi araştırılmamıştır.

Laboratuvar ortamındainsan kanıyla yapılan çalışmalar, iopromidin pıhtılaşma ve fibrinoliz üzerinde hafif bir etkisi olduğunu 
göstermiştir. Faktör XIIa oluşumu gösterilemedi. Tamamlayıcı alternatif yol da aktive edilebilir.

8

Referans Kimliği: 4130054



8 BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM

8.1 Hamilelik

Gebelik Kategorisi B
Sıçanlarda ve tavşanlarda, kg başına 3,7 g İyot'a (50 kg'lık bir insan için önerilen maksimum dozun 2,2 katı veya verilerin vücut 
yüzey alanı tahminlerine göre normalleştirilmesini takiben insan dozunun yaklaşık 0,7 katı) kadar dozlarda iopromid ile 
gerçekleştirilen üreme çalışmaları, fetüse doğrudan zarar verdiğine dair hiçbir kanıt ortaya koymadı. Kg başına 3,7 g İyot alan 
tavşanlarda embriyoletalite gözlendi, ancak bunun maternal toksisiteye ikincil olduğu düşünüldü. Gebe kadınlarda yeterli ve iyi 
kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, bu ilaç hamilelik 
sırasında yalnızca açıkça ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.

8.3 Emziren Anneler

ULTRAVIST Enjeksiyonunun insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bununla birlikte, enjekte edilebilir birçok 
kontrast maddesi insan sütüne değişmeden atılır. Emziren bebeklerde ciddi advers reaksiyonların meydana geldiği 
belirlenmemiş olsa da, potansiyel advers reaksiyon nedeniyle emziren kadınlara intravasküler kontrast ajanları 
uygulanırken dikkatli olunmalı ve emzirmenin geçici olarak kesilmesi düşünülmelidir.

8.4 Pediatrik Kullanım

ULTRAVIST Enjeksiyonunun güvenliği ve etkinliği, 2 yaşın üzerindeki pediyatrik popülasyonda belirlenmiştir. ULTRAVIST 
Enjeksiyonunun bu yaş gruplarında kullanımı, yetişkinlerde ULTRAVIST Enjeksiyonunun yeterli ve iyi kontrollü 
çalışmalarından elde edilen kanıtlar ve toplam 274 pediyatrik hastada literatürde ve diğer raporlarda elde edilen ek 
güvenlik verileriyle desteklenmektedir. Bunların 131'i (2-12 yaş), 57'si ergen ve 86'sı bildirilmeyen veya başka yaşlardaki 
çocuktu. Cinsiyet bildirilmeyen 148 kadın, 94 erkek ve 32 kişi vardı. Irk dağılımı şuydu: Kafkas 93 (%33,9), Siyah 1 (%0,4), 
Asyalı 6 (%2,2) ve bilinmeyen 174 (%63,5). Bu hastalar intraarteriyel koroner anjiyografi (n=60), intravenöz kontrastlı 
bilgisayarlı tomografi (n=87), boşaltım ürografisi (n=99) ve diğer 28 işlemle değerlendirildi.

Bu pediyatrik hastalarda, intravenöz kontrastlı BT veya boşaltım ürografisi için mL başına 300 mg İyot konsantrasyonu 
kullanıldı. Kalp boşluklarının ve ana arterlerin radyografik değerlendirmesinde intra-arteriyel ve intrakardiyak uygulama 
için mL başına 370 mg İyot konsantrasyonu kullanıldı. Pediyatrik hastaların çoğu 1-2 mL/kg'lık başlangıç   hacimlerini 
almıştır.

Optimal ULTRAVIST Enjeksiyon dozları belirlenmemiştir çünkü farklı enjeksiyon hacimleri, konsantrasyonları 
ve enjeksiyon oranları çalışılmamıştır. Hedef damar yatağının boyutuna göre enjeksiyon hacminin ilişkisi 
kurulmamıştır. İmmatür böbrek fonksiyonu temelinde doz ayarlaması için potansiyel ihtiyaç 
belirlenmemiştir. Pediyatrik popülasyonda farmakokinetik parametreler belirlenmemiştir.
Herhangi bir kontrast maddesinin uygulanması sırasında ve sonrasında advers reaksiyon yaşama riski daha yüksek olan 
pediatrik hastalar arasında astımı, ilaca ve/veya alerjenlere duyarlılığı, siyanotik ve asiyanotik kalp hastalığı, konjestif kalp 
yetmezliği veya serum kreatinin düzeyi 1.5 mg'ın üzerinde olan hastalar bulunur. /dL. Küçük vasküler yataklardaki enjeksiyon 
oranları ve küçük pediatrik hastalarda dozun hacim veya konsantrasyon ilişkisi kurulmamıştır. Dozu seçerken dikkatli olun.

İki yaşın altındaki pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır.
8.5 Geriatrik Kullanım

9-30 g iyodine tekabül eden dozlarda ULTRAVIST Enjeksiyonu alan, belirgin böbrek fonksiyonu olmayan orta 
yaşlı ve yaşlı hastalarda, 30-40 L arasında değişen ortalama kararlı durum dağılım hacimleri vardı. Bu 
hastalarda sırasıyla 81-125 mL/dk ve 70-115 mL/dk ve genç gönüllülerde bulunan değerlere benzerdi. Bu 
hasta popülasyonunda dağılım fazı yarı ömrü 0.1 saat, ana eliminasyon fazı yarı ömrü 2.3 saat ve terminal 
eliminasyon fazı yarı ömrü 40 saatti. İdrarla atılım (dozun %97'si) ve dışkıyla atılım (%2) genç sağlıklı 
gönüllülerde gözlenenle karşılaştırılabilirdi, bu da renal yolla karşılaştırıldığında safra ve/veya 
gastrointestinal atılımın iopromid için önemli olmadığını düşündürür.

9

Referans Kimliği: 4130054



8.6 Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, iopromidin renal atılımının yavaşlaması nedeniyle kalikslerin ve pelvisin iopromid tarafından 
opaklaşması gecikebilir.

Hafif (n=2), orta (n=6) ve şiddetli (n=3) böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik bir çalışma yapılmıştır. 
İopromidin toplam klerensi, kreatinin klerensindeki temel düşüşle orantılı olarak azaldı. Plazma AUC'si, normal böbrek 
fonksiyonu olan deneklere kıyasla orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda yaklaşık 2 kat ve şiddetli böbrek 
yetmezliği olan hastalarda 6 kat arttı. Normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda terminal yarılanma ömrü 2,2 saatten 
şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 11.6 saate çıkmıştır. İopromidin doruk plazma konsantrasyonu, böbrek 
yetmezliğinin boyutundan etkilenmemiştir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli olun ve gereken en 
düşük ULTRAVIST dozunu kullanın.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2 )].

10 AŞIRI DOZAJ
Doz aşımının yan etkileri yaşamı tehdit eder ve esas olarak pulmoner ve kardiyovasküler sistemleri etkiler. Doz aşımı 
tedavisi, tüm yaşamsal işlevlerin desteklenmesine ve derhal semptomatik tedavinin kurulmasına yöneliktir.

ULTRAVIST Enjeksiyon, plazma veya serum proteinine ihmal edilebilir düzeyde bağlanır ve bu nedenle diyalize alınabilir.

11 AÇIKLAMA
ULTRAVIST (iopromide) Enjeksiyon, intravasküler uygulama için noniyonik, suda çözünür bir x-ışını kontrast maddesidir. 
İopromidin kimyasal adıN,H'-Bis(2,3-dihidroksipropil)-2,4,6-triiyodo-5-[(metoksiasetil)amino]-N-metil- 1,3 
benzendikarboksamid. Iopromide, 791.12'lik bir moleküler ağırlığa sahiptir (iyot içeriği %48.12).

Iopromide aşağıdaki yapısal formüle sahiptir:

ULTRAVIST Enjeksiyon, 2.42 mg/mL trometamin tamponu ve 0.1 mg/mL edetat kalsiyum disodyum stabilizatörü içeren iyonik 
olmayan steril, berrak, renksiz ila hafif sarı, kokusuz, pirojen içermeyen sulu bir iopromid çözeltisidir.

ULTRAVIST Enjeksiyon üç güçte mevcuttur: mL 
başına 240 mg İyot, 498.72 mg/mL iyopromid 
sağlar.

ULTRAVIST Enjeksiyonunun üretimi sırasında pH ayarı için sodyum hidroksit veya hidroklorik asit eklenebilir. 
ULTRAVIST Enjeksiyon 25±2°C'de 7,4 (6,5–8) pH'a sahiptir, otoklavlama ile sterilize edilir ve koruyucu içermez.
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Mevcut iyot konsantrasyonları (mL başına mg İyot) aşağıdaki fizikokimyasal özelliklere sahiptir:
ULTRAVİST
ENJEKSİYON

ULTRAVİST
ENJEKSİYON

ULTRAVİST
ENJEKSİYON

240 mg İyot
ml başına

300 mg İyot
ml başına

370 mg İyot
ml başına

Mülk

Osmolalite*(mOsmol/kg su) @ 37°C 483 607 774
Osmolarite*(mOsmol/L) @ 37°C 368 428 496
Viskozite (cP) @ 20°C

@ 37°C
4.9
2.8

9.2
4.9

22
10

Yoğunluk (g/mL) @ 20°C
@ 37°C

1.262
1.255

1.330
1.322

1.409
1.399

* Osmolalite, buhar basıncı osmometrisi ile ölçülmüştür. Osmolarite, ölçülen ozmolal konsantrasyonlardan 
hesaplandı.

ULTRAVIST Enjeksiyon Çözeltileri mL başına 240 mg İyot, mL başına 300 mg İyot ve mL başına 370 mg İyot, 
plazmanın (285 mOsmol/kg su) yaklaşık 1,7 ila 2,7 katı ozmolaliteye sahiptir.

12 KLİNİK FARMAKOLOJİ
12.1 Eylem Mekanizması

İopromid, intravasküler uygulama için noniyonik, suda çözünür, tri-iyotlu bir röntgen kontrast maddesidir.

İopromidin intravasküler enjeksiyonu, kontrast maddenin akış yolundaki bu damarları opaklaştırarak, önemli 
hemodilüsyon meydana gelene kadar iç yapıların radyografik olarak görüntülenmesine izin verir.

12.2 Farmakodinamik

ULTRAVIST uygulamasını takiben, kontrast artışının derecesi, uygulanan dozdaki iyot içeriği ile doğrudan ilişkilidir; 
doruk iyot plazma seviyeleri, hızlı intravenöz enjeksiyonun hemen ardından meydana gelir. İyot plazma seviyeleri 5 
ila 10 dakika içinde hızla düşer. Bu, vasküler ve ekstravasküler sıvı kompartmanlarındaki seyrelme ile açıklanabilir.

İntravasküler Kontrast: Kontrast artışı, bolus enjeksiyonlarından hemen sonra (15 saniye ila 120 saniye) en fazla görünmektedir. 
Bu nedenle, enjeksiyondan sonraki 30 ila 90 saniye içinde gerçekleştirilen bir dizi ardışık iki ila üç saniyelik tarama (yani dinamik 
bilgisayarlı tomografik görüntüleme) ile en büyük artış saptanabilir.

ULTRAVIST Enjeksiyon, hızlı intravenöz enjeksiyonu takiben 30-60 saniye içinde böbrek parankiminde 
görüntülenebilir. Normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda kalikslerin ve pelvisin opaklaşması 1-3 dakika 
içinde, optimum kontrast 5-15 dakika içinde ortaya çıkar.

CT'nin aksine, beyinde ve vücutta bazı performans özellikleri farklıdır. Vücudun BT'sinin aksine, iyotlu kontrast ajanlar 
vaskülerden ekstravasküler boşluğa hızla yayılır. İyotlu kontrast maddelerin uygulanmasını takiben, x-ışınlarına doku 
yoğunluğundaki artış, kan akışı, kontrast maddenin konsantrasyonu ve kontrast maddenin çeşitli interstisyel dokular 
tarafından ekstraksiyonu ile ilgilidir. Bu nedenle kontrast artışı, bitişik dokular arasındaki ekstravasküler difüzyondaki 
herhangi bir nispi farklılıktan kaynaklanmaktadır.

Bozulmamış bir kan-beyin bariyeri olan normal beyinde, kontrast genellikle intravasküler boşlukta iyotlu kontrast 
maddenin varlığından kaynaklanır. Arteriyovenöz malformasyonlar ve anevrizmalar gibi vasküler lezyonların radyografik 
artışı, dolaşımdaki kan havuzunun iyot içeriğine bağlıdır.

Kan-beyin bariyeri bozulan dokularda kontrast madde interstisyel beyin dokusunda birikir. Maksimum kontrast artışına 
kadar geçen süre, intravenöz bolus uygulamasından sonra doruk kan iyot düzeylerine ulaşıldığı zamandan 1 saat 
sonrasına kadar değişebilir. Bu gecikme, radyografik kontrast artışının en azından kısmen lezyon içinde ve kan 
havuzunun dışında iyot içeren ortamın birikmesine bağlı olduğunu göstermektedir. Bunun gerçekleştiği mekanizma açık 
değildir.

Pıhtılaşma parametreleri, fibrinoliz ve kompleman sistemi hakkında bilgi için[bkz. İlaç Etkileşimleri (7.2 )].
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12.3 Farmakokinetik

Dağıtım
Sağlıklı genç gönüllülere intravenöz uygulamadan sonra, plazma iyopromid konsantrasyonu zaman profili, yarı ömrü 0.24 saat 
olan bir başlangıç   dağılım fazı gösterir; 2 saatlik yarı ömrü olan bir ana eliminasyon aşaması; ve yarı ömrü 6.2 saat olan bir 
terminal eliminasyon aşaması. Kararlı durumda toplam dağılım hacmi yaklaşık 16 L'dir ve bu, hücre dışı boşluğa dağılım 
gösterir. İopromidin plazma proteinlerine bağlanması %1'dir.

İyotlu kontrast maddeler kan-beyin bariyerini geçebilir[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.8 )]. 
Metabolizma
Iopromide metabolize edilmez. 

Eliminasyon

İdrarda değişmeden atılan miktarlar, genç sağlıklı deneklerde dozun %97'sini temsil eder. Dışkıda dozun sadece %2'si 
atılır. Orta yaşlı ve yaşlı hastalarda idrar ve dışkıda benzer geri kazanımlar gözlenir. Bu bulgu, renal yolla 
karşılaştırıldığında safra ve/veya gastrointestinal atılımın iopromid için önemli olmadığını düşündürmektedir. Daha yavaş 
terminal faz sırasında dozun sadece %3'ü elimine edilir; Dozun %97'si, en büyük kısmı ana eliminasyon fazında meydana 
gelen, daha önceki aşamalarda atılır. İopromidin renal klerensinin kreatinin klerensine oranı 0.82'dir, bu da iyopromidin 
esas olarak glomerüler filtrasyon yoluyla atıldığını düşündürür. Ek tübüler yeniden emilim mümkündür. 80 g iyodine 
kadar intravenöz dozlarda iopromidin farmakokinetiği, dozla orantılı ve birinci derecedendir.

Ortalama toplam ve renal klerensler sırasıyla 107 mL/dak ve 104 mL/dak'dır. 

Spesifik Popülasyonlar

Böbrek yetmezliği olan 11 hastada farmakokinetik bir çalışma yapılmıştır.[bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.6 )].

13 KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

Karsinojenik potansiyeli veya doğurganlık üzerindeki etkileri değerlendirmek için iopromide ile uzun süreli hayvan çalışmaları 
yapılmamıştır. Ames testi de dahil olmak üzere bir dizi çalışmada iopromide genotoksik değildi.laboratuvar ortamında
kromozomal anormalliklerin insan lenfositleri analizi, bircanlıdafare mikro-çekirdek tahlili ve bircanlıdafare baskın öldürücü tahlil.

14 KLİNİK ÇALIŞMA
708 hastaya ULTRAVIST Enjeksiyon uygulandı; 1 hasta 18 yaşından küçük, 347 hasta 18 ile 59 yaşları arasında 
ve 360   hasta 60 yaş ve üzerindeydi; ortalama yaş 56.6 idi (17-88 arası). 708 hastanın 446'sı (%63) erkek, 
262'si (%37) kadındı. Irk dağılımı şuydu: Kafkas 463 (%65,4), Siyah 95 (%13,4), İspanyol 36 (%5,1), Asyalı 11 
(%1,6) ve diğer veya bilinmeyen 103 (%14,5). Etkinlik değerlendirmesi, görselleştirmeyi mükemmel, iyi, zayıf 
veya görüntü yok olarak derecelendirerek radyografların kalitesinin küresel değerlendirmesine ve tanı 
koyma yeteneğine dayanıyordu. Beş (5) intra-arteriyel ve üç (3) intravenöz prosedür, 4 konsantrasyonun (mL 
başına 370 mg İyot, mL başına 300 mg İyot, mL başına 240 mg İyot ve mL başına 150 mg İyot) ile çalışıldı.

Serebral arteriyografi, çeşitli CNS bozukluklarına bağlı olarak merkezi sinir sistemi hastalıklarında meydana gelen değişmiş 
serebrovasküler perfüzyon ve/veya geçirgenlik gibi durumları olan 80 hastada mL başına ULTRAVIST Enjeksiyon 300 mg İyot'un 
iki randomize, çift kör klinik çalışmasında değerlendirilmiştir. ULTRAVIST Enjeksiyonlu hastaların %99'unda görselleştirme 
derecelendirmeleri iyi veya mükemmeldi; hastaların çoğunda radyolojik tanı konulmuştur. Radyolojik bulguların diğer tanı 
yöntemleriyle doğrulanması sağlanamadı.

Koroner arteriyografi/sol ventrikülografi, iki randomize, çift kör klinik çalışmada ve bir körlenmemiş, randomize olmayan 
klinik denemede ULTRAVIST Injection 370 mg İyot mL başına metabolik nedenlere bağlı olarak değişen koroner arter 
perfüzyonu gibi durumları olan 106 hastada ve hastalarda değerlendirildi. değişmiş gibi durumlar
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ventriküler fonksiyon. Hastaların %99'unda veya daha fazlasında görüntüleme oranları iyi veya mükemmeldi, 
hastaların çoğunda radyolojik tanı konuldu. Radyolojik bulguların diğer tanı yöntemleriyle doğrulanması sağlanamadı.

Aortografi/visseral anjiyografi, aort kan akışında değişiklik ve/veya viseral vasküler bozukluklar gibi durumları olan 
78 hastada yapılan iki randomize, çift kör klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Hastaların çoğunda görselleştirme 
derecelendirmeleri iyi veya mükemmeldi; ULTRAVIST Enjeksiyonlu hastaların %99'unda radyolojik tanı 
konulmuştur. Diğer tanı yöntemleriyle radyolojik bulguların doğrulanması elde edilmedi. Renal arteriyografinin 
riskleri analiz edilemedi.

Baş ve vücudun kontrast BT'si, vasküler bozukluğu olan 95 hastada mL başına ULTRAVIST Enjeksiyon 300 mg İyot'un üç 
randomize, çift kör klinik çalışmasında değerlendirildi. Hastaların %99'unda görselleştirme derecelendirmeleri iyi veya 
mükemmeldi; hastaların çoğunda radyolojik tanı konulmuştur. Diğer tanı yöntemleriyle kontrastlı BT bulgularının 
doğrulanması elde edilmedi.

ULTRAVIST Enjeksiyon, baş ve vücudun BT'si için kör bir okuyucu denemesinde değerlendirildi. ULTRAVIST Injection 370 
mg İyot/ml ile değerlendirilen 382 hasta arasında, hastaların yaklaşık %97'sinde görselleştirme derecelendirmeleri iyi 
veya mükemmeldi.

Periferik venografi, ekstremitelerin venöz drenajını etkileyen bozuklukları olan 63 hastada mL başına 240 mg İyot ULTRAVIST 
Enjeksiyonunun iki randomize, çift kör klinik çalışmasında değerlendirilmiştir. Hastaların %100'ünde görselleştirme 
derecelendirmeleri iyi veya mükemmeldi; hastaların çoğunda radyolojik tanı konulmuştur. Diğer tanı yöntemleriyle 
radyolojik bulguların doğrulanması elde edilmedi.

Benzer çalışmalar, intraarteriyel dijital çıkarma anjiyografisi, periferik arteriyografi ve boşaltım ürografisinde 
belirtilen karşılaştırılabilir bulgularla tamamlandı.

16 SAĞLANMA ŞEKLİ/DEPOLAMA VE TAŞIMA
ULTRAVIST Enjeksiyon, steril, berrak, renksiz ila hafif sarı, kokusuz, pirojen içermeyen sulu bir çözeltidir ve üç güçte 
mevcuttur.

Cam Şişeler

ULTRAVIST Enjeksiyon 240 mg İyot/mL 100 

mL'lik şişeler (10'luk karton)

ULTRAVIST Enjeksiyon 300 mg İyot/mL 50 mL'lik 

şişeler (10'luk karton) 100 mL'lik şişeler (10'luk karton) 

125 mL'lik şişeler (10'luk karton) 150 mL'lik şişeler 

(10'luk karton)

ULTRAVIST Enjeksiyon 370 mg İyot, mL başına 50 mL'lik 

şişeler (10'luk karton) 100 mL'lik şişeler (10'luk karton) 150 

mL'lik şişeler (10'luk karton) 200 mL'lik şişeler (10'luk 

karton)

NDC Numarası

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

ULTRAVIST'i kullanmadan önce görsel olarak inceleyin. Rengi değişmişse, partikül madde (kristaller dahil) varsa veya kaplar 
kusurluysa kullanmayın. ULTRAVIST Enjeksiyon oldukça konsantre bir çözelti olduğundan kristalleşme (sütlü bulutlu görünüm 
ve/veya altta tortu veya yüzen kristaller) meydana gelebilir.

Tüm kontrast maddelerinde olduğu gibi, kimyasal geçimsizlik potansiyeli nedeniyle, ULTRAVIST Enjeksiyonunu başka ilaçlar, 
solüsyonlar veya toplam besin katkıları içeren intravenöz uygulama hatlarında karıştırmayın veya enjekte etmeyin.

ULTRAVIST'i vücut sıcaklığında veya buna yakın bir sıcaklıkta uygulayın.
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Tek kullanımlık olmayan ekipman kullanılıyorsa, temizlik maddesi kalıntılarıyla kalıntı kontaminasyonu önlemek için dikkatli 
olun.

ULTRAVIST'i yalnızca steril şırıngalar ve transfer cihazları kullanarak katı aseptik koşullar altında kabından çıkarın. Diğer 
uygulama sistemlerine aktarılmış olan kontrast maddelerini hemen kullanın.

ULTRAVIST'i 25°C'de (77°F) saklayın; 15–30°C'ye (59–86°F) kadar izin verilen ve ışıktan korunan geziler.

17 HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ
ULTRAVIST Enjeksiyonu alan hastalara, doktorlarına veya sağlık hizmeti sağlayıcılarına aşağıdakileri bildirmelerini söyleyin:

• eğer hamilelerse[bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.1 )]

• Diyabetiklerse veya multipl miyelom, feokromositoma, orak hücre hastalığı veya tiroid bozukluğu varsa[bkz. 
Uyarılar ve Önlemler (5.2 ,5.5 )]

• Herhangi bir ilaca veya yiyeceğe alerjisi varsa veya bağışıklık, otoimmün veya bağışıklık yetersizliği bozuklukları varsa. Ayrıca, röntgen 
prosedürleri için kullanılan boyaların önceki enjeksiyonlarına herhangi bir reaksiyon göstermişlerse[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1 )]

• Reçetesiz (reçetesiz) ilaçlar da dahil olmak üzere şu anda aldıkları tüm ilaçlar

• Hastalara, ULTRAVIST aldıktan sonra kızarıklık gelişirse doktorlarını bilgilendirmelerini tavsiye edin.[bkz. Uyarılar ve 
Önlemler (5.9)]

İçin üretildi:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. 
Whippany, NJ 07981

Almanya'da üretilmiştir

©2017, Bayer HealthCare İlaç A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
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