
Những điểm nổi bật này không bao gồm tất cả thông tin cần thiết để sử 
dụng ULTRAVIST Injection một cách an toàn và hiệu quả. Xem thông tin kê 
đơn đầy đủ cho ULTRAVIST Injection.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG----------------------- 
chống chỉ định ở bệnh nhi vì nguy cơ suy thận. (4)

• Phản ứng phản vệ: Sốc phản vệ đe dọa tính mạng hoặc tử vong
phản ứng có thể xảy ra trong hoặc sau khi dùng ULTRAVIST, đặc 
biệt ở những bệnh nhân bị rối loạn dị ứng. (5.1)

• Suy thận cấp: Suy thận cấp có thể xảy ra sau khi dùng ULTRAVIST, 
đặc biệt ở bệnh nhân suy thận, tiểu đường, đa u tủy. Thận trọng 
và sử dụng liều thấp nhất cần thiết của ULTRAVIST ở những bệnh 
nhân bị rối loạn chức năng thận. (5.2 )

ULTRAVIST (iopromide) Tiêm, để sử dụng trong tĩnh mạch hoặc trong 

động mạch Sự chấp thuận ban đầu của Hoa Kỳ: 1995

CẢNH BÁO: KHÔNG DÙNG CHO VIỆC SỬ DỤNG 
INTRATHECAL Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho cảnh báo 

trong hộp thoại hoàn chỉnh. Vô ý dùng thuốc trong gan có 
thể gây tử vong, co giật, xuất huyết não, hôn mê, liệt, viêm 
màng nhện, suy thận cấp, ngừng tim, co giật, tiêu cơ vân, 
tăng thân nhiệt và phù não.

• Phản ứng tim mạch : Rối loạn huyết động bao gồm sốc và ngừng 
tim có thể xảy ra trong hoặc ngay sau khi dùng ULTRAVIST. (5.3 )

• Biến chứng huyết khối tắc mạch : Chụp động mạch có thể kết hợp với tổn 
thương cơ quan tại chỗ và xa, thiếu máu cục bộ, huyết khối tắc mạch và suy 
cơ quan. Trong quy trình chụp mạch, cần xem xét khả năng bong ra các 
mảng hoặc làm hỏng hoặc thủng thành mạch. Các đặc tính hóa lý của chất 
cản quang, liều lượng và tốc độ tiêm có thể ảnh hưởng đến các phản ứng. (
5,4 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU GẦN ĐÂY ------------------- ------

Chỉ định và Cách sử dụng, Quy trình nội động mạch (1.1) 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG ------------------- -------
ULTRAVIST (iopromide) Tiêm là chất cản quang chụp ảnh được chỉ định cho:

• Chụp động mạch não và chụp động mạch ngoại vi (300 mg Iốt mỗi 
mL) (1.1 )

• Chụp động mạch vành và chụp tâm thất trái, chụp động mạch nội tạng và chụp 
động mạch chủ (370 mg Iodine mỗi mL) (1.1 )

• Chụp tĩnh mạch ngoại vi (240 mg Iodine mỗi mL) (1,2 )
• Chụp niệu đồ bài tiết (300 mg Iodine mỗi mL) (1,2 )
• Chụp cắt lớp vi tính cản quang (CT) đầu và cơ thể (300 mg Iodine 

mỗi mL và 370 mg Iodine mỗi mL) (1,2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC------------------ ------------

Các phản ứng có hại thường gặp nhất (> 1%) là nhức đầu, buồn nôn, phản ứng 
tại chỗ tiêm và chỗ tiêm truyền, giãn mạch, nôn, đau lưng, tiểu gấp, đau ngực, 
đau, rối loạn tiêu hóa và thị lực bất thường. (6)

Để báo cáo CÁC PHẢN ỨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, hãy liên hệ với Bayer 
HealthCare Pharmaceuticals Inc. theo số 1-888-842-2937 hoặc FDA theo số 1-800 
FDA-1088 hoặcwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG ---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ -----------------------

Cá nhân hóa cẩn thận thể tích và nồng độ của ULTRAVIST Injection được sử 
dụng cho thủ thuật mạch máu, theo các bảng liều lượng cụ thể. Điều chỉnh 
liều lượng dựa trên các yếu tố như tuổi, trọng lượng cơ thể, kích thước của 
mạch và tốc độ dòng máu trong mạch. (2 )

• Các nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ mang thai đã không được thực hiện. Vì 
các nghiên cứu về sinh sản trên động vật không phải lúc nào cũng dự đoán được phản 
ứng của con người, thuốc này chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu thực sự 
cần thiết. (8.1 )

• Tính an toàn và hiệu quả của ULTRAVIST Injection đã được thiết 
lập ở trẻ em trên 2 tuổi. (8,4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CƯỜNG LỰC ---------------------

ULTRAVIST Injection có sẵn ở ba mức độ: 240 mg Iodine mỗi mL; 300 
mg Iốt mỗi mL; 370 mg Iốt mỗi mL. (3 ) Xem 17 để biết THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG.

Đã sửa đổi: 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CHỐNG CHỈ ĐỊNH-----------------------------
• ULTRAVIST Injection được chống chỉ định để sử dụng trong da. (4 ) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

THÔNG TIN PHÂN BỔ ĐẦY ĐỦ: NỘI DUNG * CẢNH BÁO: 
KHÔNG DÀNH CHO VIỆC SỬ DỤNG NỘI BỘ 1 CHỈ ĐỊNH 
VÀ CÁCH DÙNG

1.1 Quy trình nội động mạch *
1.2 Quy trình tiêm tĩnh mạch *

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
2.1 Thủ tục nội động mạch
2.2 Thủ tục tiêm tĩnh mạch
2.3 Liều dùng cho trẻ em

3 HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH 
MẠNH 4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH
5 CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

5.1 Phản ứng phản vệ
5.2 Tổn thương thận cấp do thuốc cản quang
5.3 Các phản ứng tim mạch
5.4 Biến chứng huyết khối tắc mạch
5.5 Các phản ứng ở bệnh nhân cường giáp, u Pheochromocytoma, hoặc bệnh 
hồng cầu hình liềm
5.6 Thoát mạch
5.7 Tăng Phơi nhiễm Bức xạ
5.8 Can thiệp với diễn giải hình ảnh
5.9 Các phản ứng có hại trên da nghiêm 

trọng 6 PHẢN ỨNG CÓ LỢI
6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

6.2 Kinh nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

6.3 Nhi khoa
7 TƯƠNG TÁC THUỐC

7.1 Tương tác Thuốc-Thuốc
7.2 Tương tác thuốc-thử nghiệm trong phòng 

thí nghiệm 8 SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ
8.1 Mang thai
8.3 Bà mẹ cho con bú
8.4 Sử dụng cho Trẻ em

8.5 Sử dụng cho người già

8.6 Suy thận
10 LIỀU LƯỢNG
11 MÔ TẢ
12 DƯỢC LÂM SÀNG

12.1 Cơ chế hoạt động
12.2 Dược lực học
12.3 Dược động học

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC
13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản 14 

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
16 CÁCH CUNG CẤP / LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ 17 
THÔNG TIN XỬ LÝ BỆNH NHÂN
* Các phần hoặc tiểu mục bị bỏ qua trong thông tin kê đơn đầy đủ sẽ không được liệt kê.
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THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ

CẢNH BÁO: KHÔNG DÙNG CHO VIỆC SỬ DỤNG INTRATHECAL

Vô ý dùng thuốc trong gan có thể gây tử vong, co giật, xuất huyết não, hôn mê, liệt, viêm màng 
nhện, suy thận cấp, ngừng tim, co giật, tiêu cơ vân, tăng thân nhiệt và phù não[xem Chống chỉ định 
(4)].

1 CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG

ULTRAVIST®Thuốc tiêm là một chất cản quang có i-ốt được chỉ định cho:

1.1 Quy trình nội động mạch *

• 300 mg Iốt mỗi mL để chụp động mạch não và chụp động mạch ngoại vi

• 370 mg Iodine mỗi mL để chụp động mạch vành và tâm thất trái, chụp động mạch nội tạng và chụp động mạch chủ

1.2 Quy trình tiêm tĩnh mạch *

• 240 mg Iodine mỗi mL để chụp tĩnh mạch ngoại vi

• 300 mg Iodine mỗi mL để đo niệu đồ bài tiết

• 300 mg Iodine mỗi mL và 370 mg Iodine mỗi mL cho Chụp cắt lớp vi tính cản quang (CT) đầu và thân (vùng trong lồng ngực, 
trong ổ bụng và sau phúc mạc) để đánh giá các tổn thương ung thư và không phải ung thư. Chưa chứng minh được tính 
hữu ích của việc tăng cường độ tương phản đối với việc khảo sát khoảng trống sau bóng mờ và u thần kinh đệm cấp độ 
thấp hoặc thâm nhiễm.

* Để biết thông tin về nồng độ và liều lượng cho Dân số Trẻ em[xem Liều lượng và Cách dùng (2.3 ) và Sử dụng trong 
các Quần thể Cụ thể (8,4 )].

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
• Kiểm tra trực quan ULTRAVIST để tìm các chất dạng hạt và / hoặc sự đổi màu, bất cứ khi nào dung dịch và thùng chứa cho phép. 

Không sử dụng ULTRAVIST nếu quan sát thấy vật chất dạng hạt và / hoặc sự đổi màu.

• Xác định thể tích và nồng độ của ULTRAVIST Injection sẽ được sử dụng có tính đến các yếu tố như tuổi, trọng lượng 
cơ thể, kích thước của mạch và tốc độ dòng máu trong mạch; cũng xem xét mức độ mở rộng cần thiết, (các) cấu trúc 
hoặc khu vực được kiểm tra, các quá trình bệnh ảnh hưởng đến bệnh nhân, thiết bị và kỹ thuật được sử dụng. Điều 
chỉnh liều cụ thể cho tuổi, giới tính, cân nặng và chức năng thận chưa được nghiên cứu đối với ULTRAVIST Injection. 
Như với tất cả các chất cản quang có i-ốt, liều thấp hơn có thể ít rủi ro hơn. Chưa xác định được hiệu quả của 
ULTRAVIST Injection dưới liều khuyến cáo.

• Tổng liều lượng iốt tối đa được khuyến nghị ở người lớn là 86 gam; tổng liều lượng iốt tối đa được khuyến cáo 
chưa được thiết lập cho bệnh nhi.

• Cho bệnh nhân uống nước đầy đủ trước và sau khi sử dụng ULTRAVIST[xem Cảnh báo và Đề 
phòng (5.2 )].

• Làm ấm ULTRAVIST đến nhiệt độ cơ thể ngay trước khi dùng có thể giúp cải thiện khả năng dung nạp và dễ 
tiêm[xem Cách Cung cấp / Lưu trữ và Xử lý (16 )].

2.1 Thủ tục nội động mạch

Khối lượng và tốc độ bơm chất cản quang sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí tiêm và khu vực được kiểm tra. Bơm 
chất tương phản với tốc độ xấp xỉ bằng tốc độ dòng chảy trong bình được bơm vào.

• Chụp động mạch não (300 mg Iod trên mỗi mL), Chụp động mạch vành và thất trái (370 mg Iod trên mỗi mL), 
Đo động mạch ngoại vi (300 mg Iod trên mỗi mL): xemBảng 1.

• Chụp động mạch chủ và chụp mạch nội tạng (370 mg Iodine mỗi mL):

2
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Sử dụng một thể tích và tốc độ tiêm thuốc cản quang tỷ lệ với lưu lượng máu và liên quan đến đặc điểm mạch máu và bệnh 
lý của các mạch cụ thể đang được nghiên cứu. Không được vượt quá 225 mL làm tổng liều cho quy trình.

Bảng 1: Liều tiêm một lần được đề xuất cho các thủ thuật nội động mạch ở người lớn

Não
Kỹ thuật động mạch

(300 mg Iốt mỗi mL)

Chụp động mạch ngoại vi 

(300 mg Iốt mỗi mL)

Chụp động mạch vành
và

Chụp tâm thất trái
(370 mg Iốt mỗi mL)

Động mạch cảnh 3–12 mL

4–12 mL

20–50 mL

-
-
-

-
-
-

Động mạch đốt sống

Aortic Arch Injection (nghiên cứu 4 tàu)

Động mạch vành phải -
-
-

-
-
-

3–14 mL

3–14 mL

30–60 mL
Động mạch vành trái

Tâm thất trái

Động mạch chủ

Các nhánh chính của động mạch chủ bụng

-
-

-
-

-
-

Động mạch dưới đòn hoặc Động mạch đùi

Phân đôi động mạch chủ (dòng chảy xa)

-
-

5–40 mL

25–50 mL

-
-

Tổng liều tối đa 150 mL 250 mL 225 mL

2.2 Thủ tục tiêm tĩnh mạch

• Chụp tĩnh mạch ngoại vi (240 mg Iodine mỗi mL):

Tiêm thể tích tối thiểu cần thiết để hình dung thỏa đáng các cấu trúc được kiểm tra. Tổng liều cho quy trình 
không được vượt quá 250 mL.

• Chụp cắt lớp vi tính cản quang (CT) (300 mg Iodine mỗi mL và 370 mg Iodine mỗi mL) và Chụp niệu đồ bài tiết (300 
mg Iodine mỗi mL): xemban 2.

Bảng 2: Liều lượng thuốc tiêm ULTRAVIST được đề xuất để sử dụng thuốc cản quang tĩnh mạch cho người lớn

Tính tương phản
Tomography

(370 mg Iốt mỗi mL)

Nội tiết niệu bài tiết
(300 mg Iốt mỗi mL)

Chụp ảnh bằng máy tính tương phản
(300 mg Iốt mỗi mL)

Khoảng 300 mg
Iốt trên mỗi kg cơ thể wt. 

(Người lớn có thận bình thường
hàm số)

Nội tiết niệu bài tiết - -

Đầu - 50–200 mL 41–162 mL

Thân hình

Bolus tiêm -
-

50–200 mL

100–200 mL

41–162 mL

81–162 mLTruyền nhanh

Tổng liều tối đa 100 mL (30 g iốt) 200 mL (60 g iốt) 162 mL (60 g iốt)

2.3 Liều dùng cho trẻ em

Liều khuyến cáo ở trẻ em trên 2 tuổi cho các đánh giá sau là:

• Nội động mạch:

Buồng tim và các động mạch liên quan(370 mg Iốt trên mỗi mL):

Tiêm 1 đến 2 mililit trên kilogam (mL / kg). Tổng liều không được vượt quá 4 mL / kg.

3
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• Tiêm tĩnh mạch:

Chụp cắt lớp vi tính cản quang hoặc chụp niệu đồ bài tiết (300 mg Iodine mỗi mL): Tiêm 1 

đến 2 mL / kg. Tổng liều không được vượt quá 3 mL / kg.

Mối quan hệ an toàn và hiệu quả của các liều lượng, nồng độ hoặc quy trình khác chưa được thiết lập[xem Sử dụng 
trong các Quần thể Cụ thể (8,4 ) và Dược lâm sàng (12.3 )].

3 HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ SỨC MẠNH

ULTRAVIST Injection là một dung dịch nước iopromide không ion, vô trùng, trong, không màu đến hơi vàng, không mùi, không 
chứa pyrogen, chứa 2,42 mg / mL đệm tromethamine và 0,1 mg / mL chất ổn định dinatri edetate canxi.

ULTRAVIST Injection có sẵn ở ba mức độ: 240 mg Iodine 

mỗi mL cung cấp 498,72 mg / mL iopromide 300 mg 

Iodine mỗi mL cung cấp 623,4 mg / mL iopromide 370 mg 

Iodine per mL cung cấp 768,86 mg / mL iopromide

4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH
• Không dùng ULTRAVIST Injection trong da. Vô ý dùng thuốc trong gan có thể gây tử vong, co giật, 

xuất huyết não, hôn mê, liệt, viêm màng nhện, suy thận cấp, ngừng tim, co giật, tiêu cơ vân, tăng 
thân nhiệt và phù não.

• Mất nước chuẩn bị (ví dụ, nhịn ăn kéo dài và sử dụng thuốc nhuận tràng) trước khi tiêm ULTRAVIST 
được chống chỉ định ở bệnh nhân nhi vì nguy cơ suy thận cấp.

5 CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG
5.1 Phản ứng phản vệ
Các phản ứng phản vệ có thể xảy ra trong hoặc sau khi dùng ULTRAVIST, đe dọa tính mạng hoặc tử vong. Các biểu hiện bao 
gồm ngừng hô hấp, co thắt thanh quản, co thắt phế quản, phù mạch và sốc. Tăng nguy cơ có liên quan đến tiền sử phản ứng 
trước đó với chất cản quang (gấp 3 lần), nhạy cảm với iốt và các rối loạn dị ứng đã biết (tức là hen phế quản, sốt cỏ khô và dị ứng 
thực phẩm) hoặc các chứng quá mẫn cảm khác (gấp 2 lần).Hết sức thận trọng khi cân nhắc việc sử dụng các chất cản quang có i-
ốt ở những bệnh nhân có tiền sử hoặc rối loạn này.

Các phương tiện cấp cứu và nhân viên được đào tạo về điều trị phản ứng phản vệ phải sẵn sàng ít nhất 30 
đến 60 phút sau khi sử dụng ULTRAVIST.

5.2 Tổn thương thận cấp do thuốc cản quang

Tổn thương thận cấp tính, bao gồm cả suy thận, có thể xảy ra sau khi dùng ULTRAVIST nội mạch. Các yếu tố 
nguy cơ bao gồm: suy thận từ trước, mất nước, đái tháo đường, suy tim sung huyết, bệnh mạch tiến triển, 
tuổi cao, sử dụng đồng thời thuốc lợi tiểu hoặc thận hư, đa u tủy / paraproteinemia, lặp lại và / hoặc liều 
lượng lớn ULTRAVIST.
Sử dụng liều thấp nhất cần thiết của ULTRAVIST ở bệnh nhân suy thận. Cung cấp đủ nước cho bệnh nhân 
trước và sau khi dùng ULTRAVIST.

5.3 Các phản ứng tim mạch

ULTRAVIST làm tăng tải trọng thẩm thấu tuần hoàn và có thể gây rối loạn huyết động cấp tính hoặc chậm 
ở bệnh nhân suy tim sung huyết, suy giảm chức năng thận nặng, bệnh thận và gan kết hợp, bệnh thận và 
tim kết hợp, đặc biệt khi dùng liều lặp lại và / hoặc liều lượng lớn.[xem Tương tác thuốc (7 )].
Trong số những bệnh nhân đã có phản ứng tim mạch, hầu hết tử vong từ khi bắt đầu tiêm đến 10 phút sau đó; 
đặc điểm chính là ngừng tim với bệnh tim mạch là yếu tố cơ bản chính. Các báo cáo riêng biệt về tình trạng tụt 
huyết áp và sốc đã được công bố.
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Việc sử dụng ULTRAVIST có thể gây phù phổi ở bệnh nhân suy tim. Dựa trên các báo cáo đã công bố, tử vong 
do sử dụng chất cản quang có i-ốt dao động từ 6,6 trên 1 triệu (0,00066 phần trăm) đến 1 trên 10.000 bệnh 
nhân (0,01 phần trăm). Quan sát bệnh nhân có bệnh tim mạch từ trước trong vài giờ sau khi dùng 
ULTRAVIST.

5.4 Biến chứng huyết khối tắc mạch

• Chụp động mạch có thể liên quan đến tổn thương cơ quan cục bộ và xa, thiếu máu cục bộ, huyết khối tắc mạch và 
suy cơ quan bao gồm đột quỵ, liệt đám rối thần kinh cánh tay, đau ngực, nhồi máu cơ tim, ngừng xoang, bất thường 
chức năng gan-thận. Vì những lý do này, các kỹ thuật chụp mạch tỉ mỉ được khuyến khích, bao gồm chú ý hướng dẫn 
thao tác dây dẫn và ống thông, sử dụng hệ thống ống góp và / hoặc nút chặn ba chiều, rửa ống thông thường xuyên 
bằng dung dịch nước muối gan hóa và giảm thiểu thời gian của thủ thuật. Trong các thủ thuật chụp động mạch, hãy 
xem xét khả năng bong ra các mảng hoặc làm hỏng hoặc thủng thành mạch do hậu quả là phình mạch, xuất huyết 
tại chỗ chọc, bóc tách động mạch vành khi thao tác với ống thông và tiêm thuốc cản quang. Các đặc tính hóa lý của 
chất cản quang, liều lượng và tốc độ tiêm có thể ảnh hưởng đến các phản ứng. Đề nghị tiêm thử để đảm bảo đặt 
ống thông thích hợp. Tăng huyết khối và kích hoạt hệ thống bổ thể cũng đã xảy ra. Cần phải có nhân viên chuyên 
môn, trang thiết bị và phương tiện đầy đủ để hồi sức cấp cứu và làm tim. Theo dõi điện tâm đồ và các dấu hiệu sinh 
tồn trong suốt quá trình.

• Thực hiện chăm sóc khi thực hiện chụp cắt lớp ở những bệnh nhân nghi ngờ huyết khối, viêm tĩnh mạch, bệnh thiếu máu cục bộ nặng, nhiễm 
trùng tại chỗ, huyết khối tĩnh mạch hoặc hệ thống tĩnh mạch bị tắc nghẽn hoàn toàn.

• Có thể xảy ra hiện tượng đông máu khi máu vẫn tiếp xúc với ống tiêm có chứa chất cản quang có i-ốt.

• Tránh chụp mạch bất cứ khi nào có thể ở bệnh nhân bị homocystin niệu vì nguy cơ gây huyết khối và tắc 
mạch[xem Dược lâm sàng (12,2 )].

5.5 Các phản ứng ở bệnh nhân cường giáp, u Pheochromocytoma, hoặc bệnh hồng cầu hình liềm

Cơn bão giáp ở bệnh nhân cường giáp.Cơn bão tuyến giáp xảy ra sau khi sử dụng thuốc cản quang i-ốt trong lòng mạch 
ở bệnh nhân cường giáp, hoặc có nhân giáp hoạt động tự động. Đánh giá rủi ro ở những bệnh nhân này trước khi sử 
dụng bất kỳ chất cản quang có i-ốt nào.

Tăng huyết áp khủng hoảng ở bệnh nhân u pheochromocytoma.Thận trọng khi dùng các chất cản quang có chứa i-ốt ở 
những bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ mắc bệnh u pheochromocytoma. Tiêm lượng thuốc cản quang tối thiểu cần 
thiết. Đánh giá huyết áp trong suốt quá trình và có sẵn các biện pháp điều trị cơn tăng huyết áp.

Bệnh hồng cầu hình liềm.Các chất cản quang có thể thúc đẩy quá trình hình liềm ở những người đồng hợp tử mắc bệnh hồng cầu hình 
liềm khi sử dụng nội mạch.

5.6 Thoát mạch
Sự thoát mạch của ULTRAVIST Injection có thể gây hoại tử mô và / hoặc hội chứng khoang, đặc biệt ở những bệnh nhân bị 
bệnh động mạch hoặc tĩnh mạch nặng.

5.7 Tăng Phơi nhiễm Bức xạ
Quyết định sử dụng tăng cường độ tương phản có liên quan đến rủi ro và tăng tiếp xúc với bức xạ. Sử dụng thuốc cản 
quang sau khi đánh giá cẩn thận các dữ liệu lâm sàng, X quang khác và kết quả phát hiện CT không cản quang, có tính đến 
việc tăng liều bức xạ và các rủi ro khác.

5.8 Can thiệp với diễn giải hình ảnh
Cũng như các chất cản quang có i-ốt khác, việc sử dụng ULTRAVIST Injection có thể che khuất một số tổn thương được thấy trên chụp 
CT không cản quang. Các tổn thương vôi hóa ít có khả năng tăng cường. Sự tăng cường của các khối u sau khi điều trị có thể giảm. Sự 
mờ đi của vết sâu bọ sau khi dùng thuốc cản quang đã dẫn đến chẩn đoán dương tính giả. Nhồi máu não khởi phát gần đây có thể 
được hình dung tốt hơn với việc tăng cường độ tương phản. Tuy nhiên, các ổ nhồi máu cũ hơn có thể bị che lấp bởi chất cản quang.

Ở những bệnh nhân có hàng rào máu não bình thường và suy thận, thuốc cản quang chứa i-ốt có liên quan đến sự phá vỡ 
hàng rào máu não và tích tụ chất cản quang trong não. Sự tích tụ của chất cản quang trong não cũng xảy ra ở những bệnh 
nhân mà hàng rào máu não đã biết hoặc nghi ngờ bị phá vỡ.
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5.9 Các phản ứng có hại trên da nghiêm trọng

Các phản ứng có hại trên da nghiêm trọng (SCAR) có thể phát triển từ 1 giờ đến vài tuần sau khi dùng thuốc cản quang nội 
mạch. Những phản ứng này bao gồm hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc (SJS / TEN), mụn mủ ngoại ban 
tổng quát cấp tính (AGEP) và phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS). Mức độ nghiêm 
trọng của phản ứng có thể tăng lên và thời gian khởi phát có thể giảm khi sử dụng lặp lại chất cản quang; thuốc dự phòng có 
thể không ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các phản ứng có hại trên da nghiêm trọng. Tránh dùng ULTRAVIST cho những bệnh 
nhân có tiền sử phản ứng có hại trên da nghiêm trọng với ULTRAVIST.

Các phản ứng có hại của thuốc quan trọng nhất ở bệnh nhân dùng ULTRAVIST là sốc phản vệ, chấn thương 
thận cấp do thuốc cản quang, hôn mê, nhồi máu não, đột quỵ, phù não, co giật, loạn nhịp tim, ngừng tim, 
thiếu máu cục bộ cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim, nhịp tim chậm, tím tái, hạ huyết áp, sốc, khó thở, phù 
phổi, suy hô hấp và hút.

6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại 

thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc khác và có thể không phản ánh hoặc dự đoán tỷ lệ quan sát được 

trong thực tế.

Bảng tỷ lệ phản ứng sau đây dựa trên các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, trong đó ULTRAVIST Injection được sử dụng cho 1142 
bệnh nhân. Danh sách này bao gồm tất cả các phản ứng bất lợi được báo cáo bất kể thuộc tính nào.

Các phản ứng có hại được liệt kê theo Lớp cơ quan hệ thống và theo thứ tự xuất hiện giảm dần đối với tỷ lệ lớn hơn 1% trong 
nhóm ULTRAVIST: xembàn số 3.

Bảng 3: CÁC PHẢN ỨNG BẤT NGỜ ĐƯỢC BÁO CÁO Ở> 1% BỆNH NHÂN NHẬN ĐƯỢC SIÊU ÂM
TIÊM TRONG CÁC THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG

Tiêm ULTRAVIST
Lớp Organ hệ thống Phản ứng có hại N = 1142 (%)

Đau đầu 46 (4)Rối loạn hệ thần kinh
Dysgeusia 15 (1.3)

Rối loạn mắt Thị lực bất thường 12 (1.1)
Rối loạn tim Đau ngực 18 (1.6)
Rối loạn mạch máu Giãn mạch 30 (2,6)

Buồn nôn 42 (3,7)Rối loạn tiêu hóa
Nôn mửa 22 (1,9)

Rối loạn cơ xương và mô liên kết Đau lưng 22 (1,9)
Rối loạn thận và tiết niệu Tiểu gấp 21 (1.8)

Vị trí tiêm và vị trí tiêm truyền
phản ứng (xuất huyết,

tụ máu, đau, phù nề,
ban đỏ, phát ban)

41 (3,7)
Các rối loạn chung và tình trạng của cơ sở quản lý

Đau đớn 13 (1,4)

Một hoặc nhiều phản ứng có hại đã được ghi nhận ở 273 trong số 1142 (24%) bệnh nhân trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, trùng 
hợp với việc sử dụng ULTRAVIST Injection hoặc trong khoảng thời gian xác định của thời gian theo dõi nghiên cứu (24-72 giờ). 
ULTRAVIST Tiêm thường liên quan đến cảm giác ấm và / hoặc đau.

Các phản ứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tử vong có liên quan đến việc sử dụng phương tiện cản quang có chứa i-ốt, bao gồm cả 
ULTRAVIST Injection. Trong các thử nghiệm lâm sàng, 7/1142 bệnh nhân được sử dụng ULTRAVIST Injection đã chết 5 ngày hoặc muộn hơn 
sau khi dùng thuốc. Ngoài ra, 10/1142 bệnh nhân được sử dụng ULTRAVIST Injection có các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Các phản ứng có hại sau đây đã được quan sát thấy ở ≤ 1% đối tượng được tiêm ULTRAVIST: 
Rối loạn tim:blốc nhĩ thất (hoàn toàn), nhịp tim chậm, ngoại tâm thu thất
Rối loạn tiêu hóa:khó chịu ở bụng, đau bụng, đau bụng trên, táo bón, tiêu chảy, khô miệng, khó tiêu, rối 
loạn tiêu hóa, đau đường tiêu hóa, tăng tiết nước bọt, khó chịu ở dạ dày, căng thẳng trực tràng
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Các rối loạn chung và tình trạng cơ địa:suy nhược, khó chịu ở ngực, ớn lạnh, khát nước quá mức, thoát mạch, cảm 
thấy nóng, tăng nước, khó chịu, phù ngoại vi, chứng sốt

Rối loạn hệ thống miễn dịch:hen suyễn, phù mặt

Điều tra:lactate dehydrogenase trong máu tăng, urê máu tăng, hemoglobin tăng, số lượng bạch cầu 
tăng
Rối loạn cơ xương và mô liên kết:đau khớp, đau cơ xương, nhược cơ, đau cổ, đau tứ chi

Rối loạn hệ thần kinh:kích động, lú lẫn, co giật, chóng mặt, tăng trương lực, gây mê, mất phối hợp, bệnh thần 
kinh, buồn ngủ, rối loạn lời nói, run, dị cảm, khiếm khuyết trường thị giác

Rối loạn tâm thần:sự lo lắng

Rối loạn thận và tiết niệu:khó tiểu, đau thận, bí tiểu
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất:ngưng thở, ho tăng, khó thở, thiếu oxy, phù hầu họng, 
viêm họng, tràn dịch màng phổi, tăng áp phổi, rối loạn hô hấp, viêm họng
Rối loạn da và mô dưới da:ban đỏ, ngứa, phát ban, mày đay
Rối loạn mạch máu:huyết khối động mạch vành, đỏ bừng, tăng huyết áp, hạ huyết áp, rối loạn mạch ngoại vi, 
ngất, dị thường mạch

6.2 Kinh nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Các phản ứng phụ sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng ULTRAVIST Injection sau khi được phê duyệt. Bởi vì những phản ứng này được 
báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của 
chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với thuốc.

Các phản ứng có hại được báo cáo trong quá trình giám sát sau khi tiếp thị ở nước ngoài và các thử nghiệm khác với việc sử dụng ULTRAVIST Injection bao gồm:

Rối loạn tim:ngừng tim, rung thất, rung nhĩ, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, suy tim sung huyết, nhồi 
máu cơ tim, cơn đau thắt ngực
Rối loạn tai và mê cung:chóng mặt, ù tai

Rối loạn nội tiết:cường giáp, khủng hoảng nhiễm độc giáp, suy giáp; Các xét nghiệm chức năng tuyến giáp cho thấy 
suy giáp hoặc ức chế tuyến giáp thoáng qua đã được báo cáo hiếm gặp sau khi dùng thuốc cản quang có i-ốt cho 
bệnh nhân người lớn và trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Một số bệnh nhân đã được điều trị suy giáp.

Rối loạn mắt:giãn đồng tử, rối loạn tiết nước mắt Rối loạn 
tiêu hóa:khó nuốt, sưng tuyến nước bọt
Rối loạn hệ thống miễn dịch:phản ứng phản vệ (bao gồm cả trường hợp tử vong), ngừng hô hấp, sốc phản vệ, phù 
mạch, phù thanh quản, co thắt thanh quản, co thắt phế quản, quá mẫn

Rối loạn cơ xương và mô liên kết:hội chứng khoang trong trường hợp thoát mạch
Rối loạn hệ thần kinh:thiếu máu cục bộ / nhồi máu não, liệt, liệt, mù vỏ não thoáng qua, mất ngôn ngữ, hôn mê, bất tỉnh, 
mất trí nhớ, giảm trương lực cơ, làm trầm trọng thêm các triệu chứng nhược cơ

Rối loạn thận và tiết niệu:suy thận, tiểu máu
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất:phù phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính, hen suyễn
Rối loạn da và mô dưới da:Các phản ứng từ nhẹ (ví dụ như phát ban, ban đỏ, ngứa, mày đay và đổi màu da) đến nặng 
[ví dụ: Hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc (SJS / TEN), mụn mủ ngoại ban tổng quát cấp tính 
(AGEP) và phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ưa eosin và các triệu chứng toàn thân (ĐẦM)].

Rối loạn mạch máu:co thắt mạch
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6.3 Nhi khoa

Đặc điểm tổng thể, chất lượng và mức độ nghiêm trọng của các phản ứng có hại ở bệnh nhân trẻ em nhìn chung tương tự như các 
phản ứng có hại được báo cáo ở bệnh nhân người lớn. Các phản ứng có hại khác được báo cáo ở bệnh nhi từ giám sát tiếp thị nước 
ngoài hoặc thông tin khác là:chảy máu cam, phù mạch, đau nửa đầu, rối loạn khớp (tràn dịch), chuột rút cơ, rối loạn màng nhầy (sưng 
niêm mạc), viêm kết mạc, thiếu oxy, phun trào cố định, chóng mặt, đái tháo nhạt và phù não [xem Sử dụng trong các quần thể cụ thể (
8,4 )].

7 TƯƠNG TÁC THUỐC
7.1 Tương tác Thuốc-Thuốc

Ở bệnh nhân suy thận, biguanid có thể gây nhiễm toan lactic. ULTRAVIST dường như làm tăng nguy cơ nhiễm axit 
lactic do biguanide gây ra, có thể do làm suy giảm chức năng thận[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2 )].

Bệnh nhân dùng thuốc chẹn beta có thể không đáp ứng với liều epinephrine thông thường được sử dụng để điều trị các phản ứng dị 
ứng. Do nguy cơ xảy ra phản ứng quá mẫn, nên thận trọng khi dùng thuốc cản quang có i-ốt cho bệnh nhân đang dùng betablockers.

Interleukin có liên quan đến sự gia tăng tần suất các phản ứng quá mẫn chậm sau khi dùng thuốc cản quang có i-ốt. 
Những phản ứng này bao gồm sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn, ngứa, phát ban, tiêu chảy, hạ huyết áp, phù nề và thiểu 
niệu.

Độc tính trên thận đã được báo cáo ở một số bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan được chomột cái miệngthuốc 
chụp túi mật sau đó là thuốc cản quang nội mạch. Do đó, nên hoãn sử dụng bất kỳ chất cản quang nội mạch nào 
ở những bệnh nhân mới dùng thuốc cản quang túi mật.

Không trộn lẫn các loại thuốc khác với ULTRAVIST Injection[xem Cách Cung cấp / Lưu trữ và Xử lý (16 )].

7.2 Tương tác thuốc-thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm Kiểm tra chức năng tuyến giáp:

Kết quả của các nghiên cứu về sự hấp thu iốt gắn với protein và iốt phóng xạ, phụ thuộc vào việc ước lượng iốt, sẽ không phản ánh 
chính xác chức năng tuyến giáp trong ít nhất 16 ngày sau khi dùng thuốc cản quang có chứa iốt. Tuy nhiên, các xét nghiệm chức năng 
tuyến giáp không phụ thuộc vào ước tính iốt, ví dụ, T3hấp thu nhựa và thyroxine toàn phần hoặc tự do (T4) các thử nghiệm không bị 
ảnh hưởng.

Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về các thông số đông máu, hệ thống phân hủy và bổ sung sợi huyết:

Ảnh hưởng của iopromide lên các yếu tố đông máu trongtrong ống nghiệmcác xét nghiệm tăng lên với liều dùng. Quá trình đông 
máu, tiêu sợi huyết và hoạt hóa bổ thể được đánh giá với huyết tương người đã được citrate tiêu chuẩn trong các xét nghiệm sau: 
thời gian thrombin, thời gian thrombin coagulase, thời gian calci thromboplastin, thời gian thromboplastin một phần, plasminogen, 
thrombin, alpha-2 antiplasmin và hoạt tính của yếu tố XIIa. Sự ức chế thrombin gần như hoàn toàn. Dữ liệu về khả năng hoàn 
nguyên không có sẵn. Thời gian thrombin tăng từ khoảng 20 giây ở nồng độ iopromide là 10 mg Iodine trên mỗi mL, lên đến 100 
giây ở nồng độ iopromide là 70 mg Iodine trên mL.

PTT tăng từ khoảng 50 giây ở nồng độ iopromide là 10 mg Iodine trên mỗi mL, lên đến khoảng 100 giây ở nồng độ iopromide 
là 70 mg Iodine trên mL. Sự gia tăng tương tự cũng được ghi nhận trong thời gian thrombin coagulase. Ít tác dụng hơn đã 
được ghi nhận trong thời gian sử dụng calcium thromboplastin. Thời gian đông máu tăng từ 13,5 lên 23 giây ở nồng độ 
iopromide cao nhất là 70 mg Iodine trên mL. Các sản phẩm tách yếu tố Hageman giảm khoảng 20%   trong phạm vi 10 đến 70 
mg Iodine trên mỗi mL iopromide. Plasminogen đã tương đối ổn định. Không có bằng chứng về sự kích hoạt tiêu sợi huyết. 
Con đường thay thế bổ sung đã được kích hoạt. Sự chuyển đổi yếu tố B tăng lên phụ thuộc vào liều lượng. Thời gian của 
những tác động này không được nghiên cứu.

Trong ống nghiệmnghiên cứu với máu người cho thấy iopromide có ảnh hưởng nhẹ đến đông máu và tiêu sợi huyết. Không thể 
chứng minh được sự hình thành Yếu tố XIIa. Con đường thay thế bổ sung cũng có thể được kích hoạt.
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8 SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ
8.1 Mang thai

Mang thai loại B
Các nghiên cứu sinh sản được thực hiện với iopromide ở chuột và thỏ với liều lượng lên đến 3,7 g Iốt mỗi kg (gấp 2,2 lần liều khuyến 
cáo tối đa cho một người 50 kg, hoặc xấp xỉ 0,7 lần liều dùng cho người sau khi chuẩn hóa dữ liệu cho ước tính diện tích bề mặt cơ thể) 
có không tiết lộ bằng chứng gây hại trực tiếp cho thai nhi. Độc tính của phôi thai đã được quan sát thấy ở những con thỏ nhận được 
3,7 g Iodine mỗi kg, nhưng điều này được coi là thứ phát do độc tính đối với mẹ. Các nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ 
mang thai đã không được thực hiện. Vì các nghiên cứu về sinh sản trên động vật không phải lúc nào cũng dự đoán được phản ứng của 
con người, thuốc này chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai khi thực sự cần thiết.

8.3 Bà mẹ cho con bú

Người ta không biết liệu ULTRAVIST Injection có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. Tuy nhiên, nhiều chất cản quang 
dạng tiêm được bài tiết dưới dạng không đổi trong sữa mẹ. Mặc dù người ta chưa xác định được rằng các phản ứng có 
hại nghiêm trọng xảy ra ở trẻ bú mẹ, nên thận trọng khi dùng thuốc cản quang nội mạch cho phụ nữ đang cho con bú 
vì có thể có phản ứng có hại và nên tạm thời ngừng cho con bú.

8.4 Sử dụng cho Trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả của ULTRAVIST Injection đã được thiết lập ở trẻ em trên 2 tuổi. Sử dụng ULTRAVIST Tiêm ở 
những nhóm tuổi này được hỗ trợ bởi bằng chứng từ các nghiên cứu đầy đủ và được kiểm soát về Tiêm ULTRAVIST ở 
người lớn và dữ liệu an toàn bổ sung thu được trong y văn và các báo cáo khác trên tổng số 274 bệnh nhi. Trong số này, 
có 131 trẻ em (2–12 tuổi), 57 trẻ vị thành niên và 86 trẻ em chưa được khai báo hoặc các độ tuổi khác. Có 148 nữ, 94 
nam và 32 trong đó giới tính không được báo cáo. Sự phân bố chủng tộc là: Da trắng 93 (33,9%), Da đen 1 (0,4%), Châu 
Á 6 (2,2%), và không rõ 174 (63,5%). Những bệnh nhân này được đánh giá trong chụp mạch vành trong lòng động mạch 
(n = 60), chụp cắt lớp vi tính cản quang tĩnh mạch (CT) (n = 87), chụp niệu đồ ngoại tiết (n = 99) và 28 thủ thuật khác.

Ở những bệnh nhi này, nồng độ Iodine 300 mg / mL được sử dụng để chụp CT cản quang tĩnh mạch hoặc chụp niệu 
đồ bài tiết. Nồng độ 370 mg Iodine trên mỗi mL được sử dụng để tiêm trong động mạch và nội tim trong đánh giá 
chụp X quang của các khoang tim và các động mạch chính. Hầu hết các bệnh nhi được truyền thể tích ban đầu từ 1–
2 mL / kg.

Liều tối ưu của ULTRAVIST Injection chưa được thiết lập vì các thể tích tiêm, nồng độ và tốc độ tiêm khác 
nhau chưa được nghiên cứu. Mối quan hệ của thể tích tiêm với kích thước của giường mạch đích chưa được 
thiết lập. Chưa xác định được nhu cầu điều chỉnh liều trên cơ sở chức năng thận chưa trưởng thành. Ở trẻ 
em, các thông số dược động học chưa được thiết lập.
Bệnh nhân nhi có nguy cơ cao gặp phản ứng có hại trong và sau khi dùng bất kỳ chất cản quang nào bao gồm 
những người bị hen suyễn, nhạy cảm với thuốc và / hoặc chất gây dị ứng, bệnh tim tím tái và tím tái, suy tim sung 
huyết hoặc creatinin huyết thanh lớn hơn 1,5 mg / dL. Tỷ lệ tiêm trên giường mạch nhỏ và mối quan hệ của liều 
lượng theo thể tích hoặc nồng độ ở bệnh nhi nhỏ chưa được thiết lập. Thận trọng khi chọn liều.

Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả ở bệnh nhi dưới hai tuổi.
8.5 Sử dụng cho người già

Bệnh nhân trung niên và cao tuổi, không bị suy giảm chức năng thận đáng kể, được tiêm ULTRAVIST với liều tương ứng với 9–
30 g i-ốt, có thể tích phân bố ở trạng thái ổn định dao động trong khoảng 30–40 L. Tổng trung bình và độ thanh thải thận là 
giữa 81–125 mL / phút và 70–115 mL / phút tương ứng ở những bệnh nhân này, và tương tự với các giá trị được tìm thấy ở 
những tình nguyện viên trẻ tuổi. Thời gian bán thải của pha phân bố ở bệnh nhân này là 0,1 giờ, thời gian bán thải của pha thải 
trừ chính là 2,3 giờ và thời gian bán thải của pha thải trừ cuối là 40 giờ. Sự bài tiết qua nước tiểu (97% liều dùng) và bài tiết qua 
phân (2%) tương đương với kết quả quan sát được ở những người tình nguyện trẻ khỏe mạnh, cho thấy rằng, so với đường 
thận, sự bài tiết qua mật và / hoặc đường tiêu hóa không có ý nghĩa đối với iopromide.
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8.6 Suy thận
Ở những bệnh nhân suy thận, quá trình đông hóa đài hoa và thân bằng iopromide có thể bị chậm lại do sự bài tiết 
iopromide qua thận chậm hơn.

Một nghiên cứu dược động học ở bệnh nhân suy thận nhẹ (n = 2), trung bình (n = 6) và nặng (n = 3) đã được tiến 
hành. Tổng độ thanh thải của iopromide giảm tương ứng với sự giảm độ thanh thải creatinin ban đầu. AUC huyết 
tương tăng khoảng 2 lần ở bệnh nhân suy thận trung bình và 6 lần ở bệnh nhân suy thận nặng so với người có 
chức năng thận bình thường. Thời gian bán thải cuối tăng từ 2,2 giờ đối với bệnh nhân có chức năng thận bình 
thường lên 11,6 giờ ở bệnh nhân suy thận nặng. Nồng độ đỉnh trong huyết tương của iopromide không bị ảnh 
hưởng bởi mức độ suy thận. Thận trọng và sử dụng liều thấp nhất cần thiết của ULTRAVIST ở bệnh nhân rối loạn 
chức năng thận[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2 )].

10 LIỀU LƯỢNG
Các tác dụng phụ của việc dùng quá liều là đe dọa tính mạng và ảnh hưởng chủ yếu đến hệ thống phổi và tim mạch. 
Điều trị quá liều hướng tới việc hỗ trợ tất cả các chức năng quan trọng và tổ chức điều trị triệu chứng nhanh chóng.

ULTRAVIST Injection liên kết không đáng kể với huyết tương hoặc protein huyết thanh và do đó, có thể được thẩm tách.

11 MÔ TẢ
ULTRAVIST (iopromide) Tiêm là một chất cản quang tia X không ion, hòa tan trong nước để sử dụng trong lòng mạch. 
Tên hóa học của iopromide làN, N '-Bis (2,3-dihydroxypropyl) -2,4,6-triiodo-5 - [(metoxyacetyl) amino] -N-metyl- 1,3 
benzenedicacboxamit. Iopromide có khối lượng phân tử là 791,12 (hàm lượng iot 48,12%).

Iopromide có công thức cấu tạo sau:

ULTRAVIST Injection là dung dịch nước iopromide vô trùng không ion, trong, không màu đến hơi vàng, không mùi, không chứa 
pyrogen, chứa 2,42 mg / mL đệm tromethamine và 0,1 mg / mL chất ổn định dinatri edetate canxi.

ULTRAVIST Injection có sẵn ở ba mức độ: 240 mg Iodine 

mỗi mL cung cấp 498,72 mg / mL iopromide 300 mg 

Iodine mỗi mL cung cấp 623,4 mg / mL iopromide 370 mg 

Iodine per mL cung cấp 768,86 mg / mL iopromide

Trong quá trình sản xuất ULTRAVIST Injection, có thể thêm natri hydroxit hoặc axit clohydric để điều chỉnh độ pH. 
ULTRAVIST Injection có độ pH 7,4 (6,5–8) ở 25 ± 2 ° C, được khử trùng bằng nồi hấp và không chứa chất bảo quản.
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Các nồng độ iốt (mg iốt trên mỗi mL) có sẵn có các đặc tính hóa lý sau:
ULTRAVIST
MŨI TIÊM

ULTRAVIST
MŨI TIÊM

ULTRAVIST
MŨI TIÊM

240 mg Iốt
mỗi mL

300 mg Iốt
mỗi mL

370 mg Iốt
mỗi mL

Bất động sản

Độ thẩm thấu * (mOsmol / kg nước) @ 37 ° C 483 607 774
Osmolarity * (mOsmol / L) @ 37 ° C 368 428 496
Độ nhớt (cP) @ 20 ° C

@ 37 ° C
4,9
2,8

9.2
4,9

22
10

Mật độ (g / mL) @ 20 ° C
@ 37 ° C

1.262
1.255

1.330
1.322

1.409
1.399

* Độ thẩm thấu được đo bằng phương pháp đo thẩm thấu áp suất hơi. Osmolarity được tính toán từ các nồng độ 
osmolal đo được.

Các dung dịch của ULTRAVIST Injection 240 mg Iodine mỗi mL, 300 mg Iodine trên mL và 370 mg Iodine trên mL có độ 
thẩm thấu từ khoảng 1,7 đến 2,7 lần so với huyết tương (285 mOsmol / kg nước).

12 DƯỢC LÂM SÀNG
12.1 Cơ chế hoạt động
Iopromide là một chất cản quang tia x không ion, hòa tan trong nước, được tri-iốt hóa để sử dụng trong lòng mạch.

Việc tiêm iopromide vào nội mạch làm mờ các mạch đó trong đường di chuyển của chất cản quang, cho phép hình ảnh X 
quang của các cấu trúc bên trong cho đến khi xảy ra hiện tượng pha loãng đáng kể.

12.2 Dược lực học
Sau khi dùng ULTRAVIST, mức độ tăng độ cản quang liên quan trực tiếp đến hàm lượng iốt trong liều dùng; nồng độ iốt cao 
nhất trong huyết tương xảy ra ngay sau khi tiêm tĩnh mạch nhanh. Nồng độ iốt trong huyết tương giảm nhanh chóng trong 
vòng 5 đến 10 phút. Điều này có thể được giải thích bởi sự pha loãng trong các khoang chứa chất lỏng trong mạch và ngoài 
mạch.

Thuốc cản quang nội mạch: Sự tăng cường chất cản quang dường như đạt hiệu quả cao nhất ngay lập tức sau khi tiêm bolus (15 giây đến 120 
giây). Do đó, khả năng tăng cường lớn nhất có thể được phát hiện bằng một loạt các lần quét từ hai đến ba giây liên tiếp được thực hiện trong 
vòng 30 đến 90 giây sau khi tiêm (nghĩa là chụp ảnh chụp cắt lớp vi tính động).

ULTRAVIST Injection có thể được hình dung trong nhu mô thận trong vòng 30-60 giây sau khi tiêm tĩnh mạch nhanh. Sự 
trắng sáng của đài hoa và bản thân ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường trở nên rõ ràng trong vòng 1-3 phút, với 
độ tương phản tối ưu xảy ra trong vòng 5–15 phút.

Ngược lại CT, một số đặc điểm hoạt động khác nhau trong não và cơ thể. Ngược lại CT của cơ thể, chất cản quang có i-ốt 
khuếch tán nhanh chóng từ mạch vào không gian ngoài mạch. Sau khi sử dụng chất cản quang có i-ốt, sự gia tăng mật 
độ mô đối với tia X có liên quan đến lưu lượng máu, nồng độ của chất cản quang và việc chiết xuất chất cản quang bởi 
các mô kẽ khác nhau. Do đó, sự tăng cường chất cản quang là do bất kỳ sự khác biệt tương đối nào về sự khuếch tán 
ngoài mạch giữa các mô lân cận.

Ở não bình thường với hàng rào máu não còn nguyên vẹn, chất cản quang nói chung là do sự hiện diện của chất cản quang có i-ốt 
trong không gian nội mạch. Việc tăng cường chụp X quang đối với các tổn thương mạch máu, chẳng hạn như dị dạng động mạch và 
chứng phình động mạch, phụ thuộc vào hàm lượng i-ốt trong máu lưu thông.

Trong các mô bị phá vỡ hàng rào máu não, chất cản quang sẽ tích tụ trong mô não kẽ. Thời gian để tăng cường độ tương phản 
tối đa có thể thay đổi từ thời điểm đạt được nồng độ iốt trong máu cao nhất đến 1 giờ sau khi tiêm tĩnh mạch. Sự chậm trễ này 
gợi ý rằng việc tăng cường độ tương phản trên ảnh chụp X quang ít nhất một phần phụ thuộc vào sự tích tụ của môi trường 
chứa i-ốt bên trong tổn thương và bên ngoài vùng máu. Cơ chế mà điều này xảy ra là không rõ ràng.

Để biết thông tin về các thông số đông máu, tiêu sợi huyết và hệ thống bổ thể[xem Tương tác thuốc (7.2 )].
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12.3 Dược động học
Phân bổ
Sau khi tiêm tĩnh mạch cho những người tình nguyện trẻ khỏe mạnh, hồ sơ thời gian nồng độ iopromide trong huyết tương cho thấy 
giai đoạn phân phối ban đầu với thời gian bán hủy là 0,24 giờ; giai đoạn thải trừ chính với thời gian bán hủy là 2 giờ; và giai đoạn đào 
thải cuối với thời gian bán hủy là 6,2 giờ. Tổng thể tích phân bố ở trạng thái ổn định là khoảng 16 L cho thấy sự phân bố trong không 
gian ngoại bào. Liên kết với protein huyết tương của iopromide là 1%.

Thuốc cản quang iốt có thể vượt qua hàng rào máu não[xem Cảnh báo và Đề phòng (5,8 )]. Sự trao đổi 

chất

Iopromide không được chuyển 

hóa. Loại bỏ

Lượng bài tiết dưới dạng không đổi trong nước tiểu chiếm 97% liều dùng ở người trẻ khỏe mạnh. Chỉ 2% liều dùng được phục 
hồi qua phân. Sự phục hồi tương tự trong nước tiểu và phân được quan sát thấy ở bệnh nhân trung niên và cao tuổi. Phát hiện 
này cho thấy rằng, so với đường thận, sự bài tiết qua mật và / hoặc đường tiêu hóa không quan trọng đối với iopromide. Trong 
giai đoạn cuối chậm hơn, chỉ 3% liều được thải trừ; 97% liều dùng được thải bỏ trong giai đoạn trước đó, phần lớn nhất xảy ra 
trong giai đoạn thải trừ chính. Tỷ lệ giữa độ thanh thải iopromide ở thận và độ thanh thải creatinin là 0,82 cho thấy iopromide 
được thải trừ chủ yếu qua quá trình lọc ở cầu thận. Có thể tái hấp thu bổ sung ở ống thận. Dược động học của iopromide ở liều 
tiêm tĩnh mạch lên đến 80 g iốt, liều lượng tương xứng và bậc nhất.

Tổng số lượng trung bình và độ thanh thải của thận lần lượt là 107 mL / phút và 104 mL / 

phút. Quần thể cụ thể

Một nghiên cứu dược động học được thực hiện trên 11 bệnh nhân suy thận[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.6 )].

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC
13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

Các nghiên cứu trên động vật trong thời gian dài đã không được thực hiện với iopromide để đánh giá khả năng gây ung thư hoặc ảnh hưởng đến khả năng 

sinh sản. Iopromide không gây độc cho gen trong một loạt các nghiên cứu bao gồm cả thử nghiệm Ames, mộttrong ống nghiệmphân tích tế bào bạch huyết 

của con người về sự sai lệch nhiễm sắc thể, mộtin vivothử nghiệm hạt nhân vi mô chuột, và trong mộtin vivokhảo nghiệm gây chết chuột trội.

14 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

ULTRAVIST Injection được dùng cho 708 bệnh nhân; 1 bệnh nhân dưới 18 tuổi, 347 bệnh nhân từ 18 đến 59 
tuổi và 360 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên; tuổi trung bình là 56,6 tuổi (từ 17–88). Trong số 708 bệnh nhân, 446 
(63%) là nam và 262 (37%) là nữ. Phân bố chủng tộc là: Da trắng 463 (65,4%), Da đen 95 (13,4%), Tây Ban Nha 
36 (5,1%), Châu Á 11 (1,6%), và loại khác hoặc không rõ 103 (14,5%). Đánh giá hiệu quả dựa trên đánh giá 
toàn cầu về chất lượng của phim chụp X quang bằng cách đánh giá trực quan là tuyệt vời, tốt, kém hoặc 
không có hình ảnh và khả năng chẩn đoán. Năm (5) thủ thuật nội động mạch và ba (3) thủ thuật tiêm tĩnh 
mạch đã được nghiên cứu với 1 trong 4 nồng độ (370 mg Iodine mỗi mL, 300 mg Iodine trên mL, 240 mg 
Iodine trên mL và 150 mg Iodine trên mL).

Chụp động mạch não được đánh giá trong hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi về ULTRAVIST Injection 300 mg Iodine 
mỗi mL ở 80 bệnh nhân với các tình trạng như thay đổi tưới máu mạch não và / hoặc tính thấm xảy ra trong các bệnh hệ thần 
kinh trung ương do các rối loạn thần kinh trung ương khác nhau. Xếp hạng hình ảnh tốt hoặc xuất sắc ở 99% bệnh nhân được 
Tiêm ULTRAVIST; một chẩn đoán X quang đã được thực hiện ở đa số bệnh nhân. Không có xác nhận về các phát hiện X quang 
bằng các phương pháp chẩn đoán khác.

Chụp động mạch vành / chụp tâm thất trái được đánh giá trong hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi và một thử nghiệm lâm sàng 
không giám sát, không có bệnh nhân của ULTRAVIST Injection 370 mg Iodine per mL ở 106 bệnh nhân có các tình trạng như thay đổi tưới 
máu động mạch vành do nguyên nhân chuyển hóa và ở những bệnh nhân bị điều kiện chẳng hạn như đã thay đổi
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chức năng tâm thất. Xếp hạng hình ảnh là tốt hoặc xuất sắc ở 99% bệnh nhân trở lên và chẩn đoán bằng X quang đã 
được thực hiện ở đa số bệnh nhân. Không có xác nhận về các phát hiện X quang bằng các phương pháp chẩn đoán 
khác.

Chụp động mạch chủ / chụp động mạch nội tạng được đánh giá trong hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi trên 78 
bệnh nhân với các tình trạng như thay đổi lưu lượng máu động mạch chủ và / hoặc rối loạn mạch máu nội tạng. Đánh giá hình 
ảnh là tốt hoặc xuất sắc ở đa số bệnh nhân; 99% bệnh nhân sử dụng ULTRAVIST Injection đã được chẩn đoán bằng X quang. 
Không có xác nhận về các phát hiện X quang bằng các phương pháp chẩn đoán khác. Không thể phân tích được những rủi ro 
của chụp động mạch thận.

CT cản quang của đầu và thân được đánh giá trong ba thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi về ULTRAVIST Injection 
300 mg Iodine mỗi mL ở 95 bệnh nhân bị rối loạn mạch máu. 99% bệnh nhân xếp loại hình ảnh tốt hoặc xuất sắc; một 
chẩn đoán X quang đã được thực hiện ở đa số bệnh nhân. Không có xác nhận về kết quả CT cản quang bằng các 
phương pháp chẩn đoán khác.

ULTRAVIST Injection đã được đánh giá trong một thử nghiệm người đọc bị mù để chụp CT đầu và cơ thể. Trong số 382 bệnh 
nhân được đánh giá với ULTRAVIST Injection 370 mg Iodine mỗi mL, xếp hạng hình ảnh là tốt hoặc xuất sắc ở khoảng 97% 
bệnh nhân.

Chụp tĩnh mạch ngoại vi được đánh giá trong hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi về ULTRAVIST Injection 240 mg 
Iodine mỗi mL ở 63 bệnh nhân bị rối loạn ảnh hưởng đến dẫn lưu tĩnh mạch chi. 100% bệnh nhân xếp loại trực quan tốt 
hoặc xuất sắc; một chẩn đoán X quang đã được thực hiện ở đa số bệnh nhân. Không có xác nhận về các phát hiện X quang 
bằng các phương pháp chẩn đoán khác.

Các nghiên cứu tương tự đã được hoàn thành với những phát hiện so sánh được ghi nhận trong chụp mạch trừ kỹ thuật số nội động mạch, 
chụp động mạch ngoại vi và chụp niệu đồ bài tiết.

16 CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ
ULTRAVIST Injection là một dung dịch nước vô trùng, trong, không màu đến hơi vàng, không mùi, không chứa pyrogen có sẵn ở ba độ 
mạnh.

Lọ thủy tinh

ULTRAVIST Tiêm 240 mg Iốt mỗi mL Lọ 
100 mL (thùng 10)
ULTRAVIST Tiêm 300 mg Iốt mỗi mL Lọ 50 
mL (thùng 10) lọ 100 mL (thùng 10) lọ 125 
mL (thùng 10) lọ 150 mL (thùng 10)

ULTRAVIST Tiêm 370 mg Iốt mỗi mL Lọ 50 
mL (thùng 10) lọ 100 mL (thùng 10) lọ 150 
mL (thùng 10) lọ 200 mL (thùng 10)

Số NDC

50419-342-10

50419-344-05

50419-344-10

50419-344-12

50419-344-15

50419-346-05

50419-346-10

50419-346-15

50419-346-20

Kiểm tra ULTRAVIST trực quan trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu bị đổi màu, nếu có chất dạng hạt (bao gồm cả tinh thể), 
hoặc nếu hộp đựng bị lỗi. Vì ULTRAVIST Injection là một dung dịch có nồng độ cao nên có thể xảy ra hiện tượng kết tinh (vẩn 
đục màu trắng đục và / hoặc cặn lắng ở đáy, hoặc tinh thể nổi).

Như với tất cả các chất cản quang, vì khả năng tương kỵ hóa học, không được trộn hoặc tiêm ULTRAVIST Injection trong 
đường tiêm tĩnh mạch có chứa các loại thuốc, dung dịch hoặc hỗn hợp dinh dưỡng tổng thể khác.

Sử dụng ULTRAVIST bằng hoặc gần với nhiệt độ cơ thể.
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Nếu sử dụng thiết bị không dùng một lần, hãy cẩn thận để tránh nhiễm bẩn còn sót lại bởi các dấu vết của chất tẩy rửa.

Rút ULTRAVIST ra khỏi thùng chứa của nó trong điều kiện vô trùng nghiêm ngặt chỉ sử dụng ống tiêm và thiết bị truyền vô 
trùng. Sử dụng ngay chất cản quang đã được chuyển vào hệ thống phân phối khác.

Bảo quản ULTRAVIST ở 25 ° C (77 ° F); các chuyến du ngoạn được phép đến 15–30 ° C (59–86 ° F) và tránh ánh sáng.

17 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN
Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng ULTRAVIST Injection thông báo cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ những điều sau:

• Nếu họ đang mang thai[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.1 )]

• Nếu họ bị tiểu đường hoặc nếu họ bị đa u tủy, u pheochromocytoma, bệnh hồng cầu hình liềm hoặc rối loạn tuyến giáp[
xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2 ,5.5 )]

• Nếu họ bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc hoặc thực phẩm nào, hoặc nếu họ bị rối loạn miễn dịch, tự miễn dịch hoặc suy giảm miễn dịch. Ngoài ra, nếu 
họ đã có bất kỳ phản ứng nào với việc tiêm thuốc nhuộm trước đó được sử dụng cho các thủ tục chụp X-quang[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1 )]

• Tất cả các loại thuốc họ đang dùng, bao gồm cả thuốc không kê đơn (không kê đơn)

• Khuyên bệnh nhân thông báo cho bác sĩ của họ nếu họ phát ban sau khi nhận ULTRAVIST[xem Cảnh báo và Đề 
phòng (5.9)]

Sản xuất cho:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. 
Whippany, NJ 07981

Sản xuất tại Đức

© 2017, Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Mọi quyền được bảo lưu.
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