
Тези акценти не включват цялата информация, необходима за безопасно и 
ефективно използване на ULTRAVIST Injection. Вижте пълната информация 
за предписване на ULTRAVIST Injection.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ----------------------- противопоказан 
при педиатрични пациенти поради риск от бъбречна недостатъчност. (4)

• Анафилактоидни реакции: Животозастрашаващ или фатален анафилактоид

реакции могат да се появят по време или след приложение на ULTRAVIST, 
особено при пациенти с алергични разстройства. (5.1)

• Остра бъбречна недостатъчност: Остра бъбречна недостатъчност може да 
възникне след приложение на ULTRAVIST, особено при пациенти с бъбречна 
недостатъчност, диабет, множествен миелом. Бъдете внимателни и използвайте 
най-ниската необходима доза ULTRAVIST при пациенти с бъбречна дисфункция. (5.2
)

ULTRAVIST (йопромид) инжекция, за интравенозна или интраартериална 

употреба Първоначално одобрение в САЩ: 1995 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ЗА ИНТРАТЕКАЛНА УПОТРЕБА Вижте 
пълната информация за предписване за пълно предупреждение в 

кутия. Неволното интратекално приложение може да причини смърт, 
гърчове, мозъчен кръвоизлив, кома, парализа, арахноидит, остра 
бъбречна недостатъчност, сърдечен арест, гърчове, рабдомиолиза, 
хипертермия и мозъчен оток.

• Сърдечно-съдови реакции : Хемодинамични нарушения, включително шок 
и сърдечен арест, могат да възникнат по време или скоро след прилагане на 
ULTRAVIST. (5.3 )

• Тромбоемболични усложнения : Ангиографията може да бъде свързана с локално и 
дистално увреждане на органите, исхемия, тромбоемболизъм и органна 
недостатъчност. При ангиографски процедури помислете за възможността за 
изместване на плаки или увреждане или перфорация на съдовата стена. 
Физикохимичните свойства на контрастното вещество, дозата и скоростта на 
инжектиране могат да повлияят на реакциите. (5.4 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОСЛЕДНИ ОСНОВНИ ПРОМЕНИ------------------- ------

Показания и употреба, интраартериални процедури (1.1) 7/2017 г

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА------------------- -------
ULTRAVIST (йопромид) Инжекцията е рентгенов контрастен агент, показан 
за:

• Церебрална артериография и периферна артериография (300 mg йод на mL) 
(1.1 )

• Коронарна артериография и лява вентрикулография, висцерална 
ангиография и аортография (370 mg йод на mL) (1.1 )

• Периферна венография (240 mg йод на mL) (1.2 )
• Екскреторна урография (300 mg йод на mL) (1.2 )
• Контрастна компютърна томография (КТ) на главата и тялото (300 

mg йод на mL и 370 mg йод на mL) (1.2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ------------------ ------------

Най-честите нежелани реакции (>1%) са главоболие, гадене, реакции на мястото на 

инжектиране и на мястото на инфузия, вазодилатация, повръщане, болки в гърба, спешност при 

уриниране, болка в гърдите, болка, дисгевзия и необичайно зрение. (6)

За да съобщите за ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с 
Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. на 1-888-842-2937 или с FDA на 1-800 
FDA-1088 илиwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ--------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛЯЦИИ-----------------------

Внимателно индивидуализирайте обема и концентрацията на ULTRAVIST Injection, които ще 
се използват за съдова процедура, според специфичните таблици за дозиране. 
Коригирайте дозата, като вземете предвид фактори като възраст, телесно тегло, размер на 
съда и скоростта на кръвния поток в съда. (2 )

• Не са провеждани адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Тъй 

като проучванията за репродукция при животни не винаги са предсказващи човешкия 

отговор, това лекарство трябва да се използва по време на бременност само ако е 

абсолютно необходимо. (8.1 )

• Безопасността и ефикасността на ULTRAVIST Injection са установени при 
педиатрична популация на възраст над 2 години. (8.4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА ---------------------

ULTRAVIST Injection се предлага в три дози: 240 mg йод на mL; 300 
mg йод на mL; 370 mg йод на mL. (3 ) Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ.

Ревизия: 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ-------------------------------------
• ULTRAVIST Injection е противопоказан за интратекално приложение. (4 ) 
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ЗА ИНТРАТЕКАЛНА УПОТРЕБА
Неволното интратекално приложение може да причини смърт, конвулсии, мозъчен кръвоизлив, кома, парализа, 
арахноидит, остра бъбречна недостатъчност, сърдечен арест, гърчове, рабдомиолиза, хипертермия и мозъчен оток
[вижте Противопоказания (4)].

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

УЛТРАВИСТ®Инжекцията е йодиран контрастен агент, показан за:

1.1 Вътреартериални процедури*

• 300 mg йод на mL за церебрална артериография и периферна артериография

• 370 mg йод на mL за коронарна артериография и лява вентрикулография, висцерална ангиография и аортография

1.2 Интравенозни процедури*

• 240 mg йод на mL за периферна венография

• 300 mg йод на mL за екскреторна урография

• 300 mg йод на mL и 370 mg йод на mL за контраст Компютърна томография (CT) на главата и тялото (интраторакални, 
интраабдоминални и ретроперитонеални области) за оценка на неопластични и не-неопластични лезии. Полезността на 
контрастното усилване за изследване на ретробулбарното пространство и на нискостепенен или инфилтративен глиом не 
е демонстрирана.

* За информация относно концентрациите и дозите за педиатричната популация[вижте Дозировка и приложение (2.3 ) и употреба 
при специфични популации (8.4 )].

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
• Визуално проверете ULTRAVIST за прахови частици и/или промяна в цвета, когато разтворът и контейнерът позволяват. 

Не прилагайте ULTRAVIST, ако се наблюдават частици и/или промяна в цвета.

• Определете обема и концентрацията на ULTRAVIST Injection, които ще се използват, като се вземат предвид фактори като възраст, телесно 
тегло, размер на съда и скоростта на кръвния поток в съда; вземете предвид също така степента на необходимото помътняване, 
структура(и) или зона, която трябва да бъде изследвана, болестни процеси, засягащи пациента, както и оборудване и техника, които ще 
бъдат използвани. Не са проучвани специфични корекции на дозата за възраст, пол, тегло и бъбречна функция за ULTRAVIST Injection. 
Както при всички йодирани контрастни вещества, по-ниските дози може да имат по-малък риск. Ефикасността на ULTRAVIST Injection под 
препоръчаните дози не е установена.

• Максималната препоръчителна обща доза йод при възрастни е 86 грама; максималната препоръчителна обща доза йод 
не е установена за педиатрични пациенти.

• Хидратирайте пациентите адекватно преди и след приложението на ULTRAVIST[вижте Предупреждения и предпазни 
мерки (5.2 )].

• Затоплянето на ULTRAVIST до телесната температура малко преди приложение може да помогне за подобряване на поносимостта и лекотата на 

инжектиране[вижте Как се доставя/Съхранение и манипулиране (16 )].

2.1 Вътреартериални процедури

Обемът и скоростта на инжектиране на контрастното вещество ще варират в зависимост от мястото на инжектиране и изследваната област. 

Инжектирайте контраст със скорости, приблизително равни на скоростта на потока в съда, който се инжектира.

• Церебрална артериография (300 mg йод на ml), коронарна артериография и лява вентрикулография (370 mg йод 
на ml), периферна артериография (300 mg йод на ml): вж.маса 1.

• Аортография и висцерална ангиография (370 mg йод на mL):

2
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Използвайте обем и скорост на инжектиране на контраст, пропорционални на кръвния поток и свързани със съдовите и патологичните 
характеристики на специфичните съдове, които се изследват. Не превишавайте 225 mL като обща доза за процедурата.

Таблица 1: Препоръчителни дози за еднократно инжектиране за възрастни вътреартериални процедури

Церебрален

Артериография

(300 mg йод на mL)

Периферна артериография 

(300 mg йод на mL)

Коронарна артериография
и

Лява вентрикулография

(370 mg йод на mL)
Каротидни артерии 3–12 mL

4–12 mL

20-50 мл

-
-
-

-
-
-

Гръбначни артерии

Инжектиране на аортна дъга (изследване на 4 съда)

Дясната коронарна артерия -
-
-

-
-
-

3–14 мл

3–14 мл

30-60 мл
Лява коронарна артерия

Лява камера

аорта

Основни клонове на коремната аорта

-
-

-
-

-
-

Подклавиална или феморална артерия

Бифуркация на аортата (дистално оттичане)

-
-

5-40 мл

25–50 мл

-
-

Максимална обща доза 150 мл 250 мл 225 мл

2.2 Интравенозни процедури

• Периферна венография (240 mg йод на mL):

Инжектирайте минималния обем, необходим за визуализиране на задоволително изследваните структури. Не превишавайте 250 mL като 
обща доза за процедурата.

• Контрастна компютърна томография (CT) (300 mg йод на ml и 370 mg йод на ml) и екскреторна урография 
(300 mg йод на ml): вж.Таблица 2.

Таблица 2: Препоръчителна инжекционна дозировка ULTRAVIST за интравенозен контраст на възрастни

Изчислен контраст
томография

(370 mg йод на mL)

Екскреторна урография
(300 mg йод на mL)

Контрастна компютърна томография
(300 mg йод на mL)

Приблизително 300 mg
Йод на kg телесно тегло. (Възрастни с 

нормална бъбречна функция

функция)

Екскреторна урография - -

Глава - 50-200 мл 41–162 мл

Тяло
Болус инжекция -

-

50-200 мл

100-200 мл

41–162 мл

81–162 млБърза инфузия

Максимална обща доза 100 mL (30 g йод) 200 mL (60 g йод) 162 mL (60 g йод)

2.3 Педиатрично дозиране

Препоръчителната доза при деца над 2 години за следните оценки е:

• Вътреартериално:

Сърдечни камери и свързани артерии(370 mg йод на mL):

Инжектирайте 1 до 2 милилитра на килограм (mL/kg). Не превишавайте 4 mL/kg като обща доза.

3
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• Интравенозно:

Контрастна компютърна томография или екскреторна урография (300 mg йод на mL): 

Инжектирайте 1 до 2 mL/kg. Не превишавайте 3 mL/kg като обща доза.

Връзките между безопасността и ефикасността на други дози, концентрации или процедури не са установени[вижте Използване в 
специфични популации (8.4 ) и клинична фармакология (12.3 )].

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

ULTRAVIST Injection е нейонен, стерилен, бистър, безцветен до леко жълт, без мирис, апирогенен воден разтвор на йопромид, 
съдържащ 2,42 mg/mL трометамин буфер и 0,1 mg/mL едетат калциев динатриев стабилизатор.

ULTRAVIST Injection се предлага в три дози: 240 mg йод 

на ml осигурява 498,72 mg/ml йопромид 300 mg йод 

на ml осигурява 623,4 mg/ml йопромид 370 mg йод на 

ml осигурява 768,86 mg/ml йопромид

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Не прилагайте ULTRAVIST инжекция интратекално. Неволното интратекално приложение може да причини смърт, гърчове, 

мозъчен кръвоизлив, кома, парализа, арахноидит, остра бъбречна недостатъчност, сърдечен арест, гърчове, 
рабдомиолиза, хипертермия и мозъчен оток.

• Подготвителната дехидратация (например продължително гладуване и прилагане на слабително) преди инжектирането на ULTRAVIST 
е противопоказана при педиатрични пациенти поради риск от остра бъбречна недостатъчност.

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Анафилактоидни реакции

Животозастрашаващи или фатални анафилактоидни реакции могат да се появят по време или след прилагане на ULTRAVIST. Проявите включват 
спиране на дишането, ларингоспазъм, бронхоспазъм, ангиоедем и шок. Повишеният риск е свързан с анамнеза за предишна реакция към 
контрастно вещество (3 пъти), известна чувствителност към йод и известни алергични нарушения (т.е. бронхиална астма, сенна хрема и 
хранителни алергии) или друга свръхчувствителност (2 пъти).Бъдете изключително внимателни, когато обмисляте използването на йодни 
контрастни вещества при пациенти с тези анамнези или нарушения.

Спешните заведения и персоналът, обучен за лечение на анафилактоидни реакции, трябва да са на разположение най-малко 30 до 
60 минути след приложението на ULTRAVIST.

5.2 Остра бъбречна травма, предизвикана от контраст

След интраваскуларно приложение на ULTRAVIST може да настъпи остро бъбречно увреждане, включително бъбречна недостатъчност. Рисковите 

фактори включват: съществуваща бъбречна недостатъчност, дехидратация, захарен диабет, застойна сърдечна недостатъчност, напреднало съдово 

заболяване, напреднала възраст, едновременна употреба на нефротоксични или диуретични лекарства, множествен миелом/парапротеинемия, 

повтарящи се и/или големи дози ULTRAVIST.

Използвайте най-ниската необходима доза ULTRAVIST при пациенти с бъбречно увреждане. Адекватно хидратирайте пациентите 
преди и след приложението на ULTRAVIST.

5.3 Сърдечно-съдови реакции

ULTRAVIST повишава циркулаторния осмотичен товар и може да предизвика остри или забавени хемодинамични нарушения при пациенти със 

застойна сърдечна недостатъчност, тежко увредена бъбречна функция, комбинирано бъбречно и чернодробно заболяване, комбинирано бъбречно 

и сърдечно заболяване, особено когато се прилагат повтарящи се и/или големи дози[вижте Взаимодействия с лекарства (7 )].

Сред пациентите, които са имали сърдечно-съдови реакции, повечето смъртни случаи са настъпили от началото на инжектирането до 10 
минути по-късно; основната характеристика беше сърдечен арест със сърдечно-съдово заболяване като основен фактор. Публикувани са 
изолирани доклади за хипотензивен колапс и шок.
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Прилагането на ULTRAVIST може да причини белодробен оток при пациенти със сърдечна недостатъчност. Въз основа на публикувани 
доклади, смъртните случаи от прилагането на йодирани контрастни вещества варират от 6,6 на 1 милион (0,00066 процента) до 1 на 10 000 
пациенти (0,01 процента). Наблюдавайте пациенти със съществуващо сърдечно-съдово заболяване в продължение на няколко часа след 
приложението на ULTRAVIST.

5.4 Тромбоемболични усложнения

• Ангиографията може да бъде свързана с локално и дистално увреждане на органите, исхемия, тромбоемболизъм и органна недостатъчност, 

включително инсулт, парализа на брахиалния сплит, болка в гърдите, инфаркт на миокарда, спиране на синусите, аномалии на чернодробно-

бъбречната функция. Поради тези причини се препоръчват щателни ангиографски техники, включително специално внимание към 

манипулирането на проводника и катетъра, използване на колекторни системи и/или трипътни спирателни кранове, често промиване на катетър с 

хепаринизирани физиологични разтвори и минимизиране на продължителността на процедурата. При ангиографски процедури помислете за 

възможността за изместване на плаки или увреждане или перфорация на съдовата стена с последващи псевдоаневризми, кръвоизлив на мястото 

на пункция, дисекция на коронарната артерия по време на манипулации с катетър и инжектиране на контрастно вещество. Физикохимичните 

свойства на контрастното вещество, дозата и скоростта на инжектиране могат да повлияят на реакциите. Препоръчват се тестови инжекции, за да 

се гарантира правилното поставяне на катетъра. Наблюдава се и повишена тромбоза и активиране на системата на комплемента. Необходими са 

специализиран персонал и подходящо оборудване и съоръжения за незабавна реанимация и кардиоверсия. Наблюдавайте електрокардиограмите 

и жизнените показатели по време на процедурата.

• Бъдете внимателни при извършване на венография при пациенти със съмнение за тромбоза, флебит, тежка исхемична болест, локална 
инфекция, венозна тромбоза или напълно запушена венозна система.

• Може да се появи съсирване, когато кръвта остава в контакт със спринцовки, съдържащи йодни контрастни вещества.

• Избягвайте ангиография, когато е възможно при пациенти с хомоцистинурия поради риск от предизвикване на тромбоза и 
емболия[вижте Клинична фармакология (12.2 )].

5.5 Реакции при пациенти с хипертиреоидизъм, феохромоцитом или сърповидно-клетъчна болест

Щитовидна буря при пациенти с хипертиреоидизъм.Тиреоидна буря е възникнала след интраваскуларна употреба на йодни контрастни вещества при 

пациенти с хипертиреоидизъм или с автономно функциониращ възел на щитовидната жлеза. Оценете риска при такива пациенти преди употреба на 

каквото и да е контрастно вещество с йод.

Хипертонични кризи при пациенти с феохромоцитом.Прилагайте йодсодержащи контрастни вещества с изключително внимание при 
пациенти с известен или предполагаем феохромоцитом. Инжектирайте необходимото минимално количество контраст. Оценете 
кръвното налягане по време на процедурата и разполагайте с мерки за лечение на хипертонична криза.

Сърповидно-клетъчна болест.Контрастните агенти могат да стимулират сърповидното заболяване при индивиди, които са хомозиготни за сърповидно-клетъчна болест, когато се 

прилагат интраваскуларно.

5.6 Екстравазация

Екстравазирането на ULTRAVIST Injection може да причини тъканна некроза и/или синдром на компартмент, особено при пациенти с тежко 
артериално или венозно заболяване.

5.7 Повишено излагане на радиация

Решението за използване на контрастно усилване е свързано с риск и повишено излагане на радиация. Използвайте контраст след 
внимателна оценка на клиничните, други радиологични данни и резултатите от неконтрастните CT находки, като се вземат предвид 
повишената радиационна доза и други рискове.

5.8 Намеса в интерпретацията на изображения

Както при други йодирани контрастни вещества, използването на ULTRAVIST Injection може да затъмни някои лезии, които са били наблюдавани при 

безконтрастни CT сканирания. По-малко вероятно е да се засилят калцифицираните лезии. Увеличаването на туморите след терапия може да намалее. 

Помътняването на долната част на червата след прилагане на контрастно вещество е довело до фалшиво положителна диагноза. Мозъчните инфаркти 

от скорошно начало могат да се визуализират по-добре с контрастно усилване. Въпреки това, по-старите инфаркти могат да бъдат затъмнени от 

контрастното вещество.

При пациенти с нормални кръвно-мозъчни бариери и бъбречна недостатъчност, йодните контрастни вещества се свързват с нарушаване на 
кръвно-мозъчната бариера и натрупване на контраст в мозъка. Натрупване на контраст в мозъка се случва и при пациенти, при които е 
известно или се предполага, че кръвно-мозъчната бариера е нарушена.
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5.9 Тежки кожни нежелани реакции

Тежките кожни нежелани реакции (SCAR) могат да се развият от 1 час до няколко седмици след интраваскуларно приложение на 
контрастно вещество. Тези реакции включват синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза (SJS/TEN), остра 
генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP) и лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS). Тежестта на 
реакцията може да се увеличи и времето до началото може да намалее при повторно приложение на контрастно вещество; 
профилактичните лекарства може да не предотвратят или смекчат тежките кожни нежелани реакции. Избягвайте да прилагате 
ULTRAVIST на пациенти с анамнеза за тежка кожна нежелана реакция към ULTRAVIST.6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Най-важните нежелани лекарствени реакции при пациенти, получаващи ULTRAVIST са анафилактоиден шок, остро бъбречно увреждане, 
предизвикано от контраст, кома, мозъчен инфаркт, инсулт, мозъчен оток, конвулсии, аритмия, сърдечен арест, миокардна исхемия, 
миокардна недостатъчност, миокарден инфаркт, брадиакална недостатъчност хипотония, шок, диспнея, белодробен оток, дихателна 
недостатъчност и аспирация.

6.1 Опит от клинични изпитвания

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните изпитвания на 

лекарство, не може да бъде пряко сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не отразява или предскаже честотата, наблюдавана 

на практика.

Следващата таблица с честота на реакциите се основава на контролирани клинични проучвания, при които ULTRAVIST Injection е прилаган на 
1142 пациенти. Този списък включва всички докладвани нежелани реакции, независимо от приписването.

Нежеланите реакции са изброени по системо-органни класове и в низходящ ред на поява за честота по-голяма от 1% в 
групата ULTRAVIST: вж.Таблица 3.

Таблица 3: НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, СЪОБЩЕНИ ПРИ > 1% ОТ ПАЦИЕНТИТЕ, ПРИЛОЖИЛИ ULTRAVIST
ИНЖЕКЦИЯ ПРИ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

ULTRAVIST инжекция
Системен органен клас

Нежелана реакция N=1142 (%)

главоболие 46 (4)
Нарушения на нервната система

дисгеузия 15 (1,3)
Нарушения на очите Ненормално зрение 12 (1.1)
Сърдечни нарушения Болка в гърдите 18 (1,6)
Съдови нарушения Вазодилатация 30 (2,6)

гадене 42 (3,7)
Стомашно-чревни нарушения

Повръщане 22 (1,9)
Нарушения на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан Болка в гърба 22 (1,9)
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Императивно уриниране 21 (1,8)

Място на инжектиране и място на инфузия

реакции (хеморагия,
хематом, болка, оток,

еритема, обрив)

41 (3,7)
Общи нарушения и състояния на мястото на приложение

Болка 13 (1,4)

Една или повече нежелани реакции са регистрирани при 273 от 1142 (24%) пациенти по време на клиничните изпитвания, съвпадащи с 
приложението на ULTRAVIST Injection или в рамките на определената продължителност на периода на проследяване на проучването (24–72 
часа). ULTRAVIST Инжекцията често се свързва с усещане за топлина и/или болка.

Сериозни, животозастрашаващи и фатални реакции са свързани с прилагането на йод-съдържащи контрастни средства, включително ULTRAVIST 

Injection. В клинични проучвания 7/1142 пациенти, на които е прилагана ULTRAVIST Injection, са починали 5 дни или по-късно след приложението на 

лекарството. Също така, 10/1142 пациенти, на които е прилагана ULTRAVIST Injection, са имали сериозни нежелани реакции.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при ≤ 1% от пациентите, получаващи ULTRAVIST инжекция: Сърдечни 

нарушения:атриовентрикуларен блок (пълен), брадикардия, камерна екстрасистола

Стомашно-чревни нарушения:коремен дискомфорт, коремна болка, коремна болка в горната част, запек, диария, сухота в устата, 
диспепсия, стомашно-чревно разстройство, стомашно-чревна болка, повишено слюноотделяне, стомашен дискомфорт, ректален 
тенезъм
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Общи нарушения и състояния на мястото на приложение:астения, дискомфорт в гърдите, втрисане, прекомерна жажда, екстравазация, усещане за 

горещо, хиперхидроза, неразположение, периферен оток, пирексия

Нарушения на имунната система:астма, оток на лицето

разследвания:повишена кръвна лактат дехидрогеназа, повишена урея в кръвта, повишен хемоглобин, повишен брой на белите кръвни 
клетки

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан:артралгия, мускулно-скелетна болка, миастения, болка в шията, болка в крайниците

Нарушения на нервната система:възбуда, объркване, конвулсии, замаяност, хипертония, хипестезия, некоординация, 
невропатия, сомнолентност, нарушение на говора, тремор, парестезия, дефект на зрителното поле

Психични разстройства:тревожност

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:дизурия, бъбречна болка, задържане на урина

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:апнея, повишена кашлица, диспнея, хипоксия, фарингеален оток, фарингит, 
плеврален излив, белодробна хипертония, респираторно нарушение, възпалено гърло

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:еритема, сърбеж, обрив, уртикария

Съдови нарушения:тромбоза на коронарните артерии, зачервяване, хипертония, хипотония, периферно съдово нарушение, 
синкоп, съдова аномалия

6.2 Постмаркетингов опит

Следните нежелани реакции са идентифицирани по време на употребата на ULTRAVIST Injection след одобрението. Тъй като тези реакции се 
съобщават доброволно от популация с несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната честота или да се установи 
причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството.

Нежеланите реакции, съобщени в чуждестранни постмаркетингови наблюдения и други проучвания с употребата на ULTRAVIST Injection 
включват:

Сърдечни нарушения:спиране на сърцето, камерно мъждене, предсърдно мъждене, тахикардия, сърцебиене, застойна сърдечна 
недостатъчност, миокарден инфаркт, ангина пекторис

Нарушения на ухото и лабиринта:световъртеж, шум в ушите

Ендокринни нарушения:хипертиреоидизъм, тиреотоксична криза, хипотиреоидизъм; Тестове за функция на щитовидната жлеза, 
показващи хипотиреоидизъм или преходно потискане на щитовидната жлеза, са съобщени рядко след прилагане на йоден 
контраст при възрастни и педиатрични пациенти, включително кърмачета. Някои пациенти са лекувани за хипотиреоидизъм.

Очни нарушения:мидриаза, нарушение на сълзенето Стомашно-чревни 

нарушения:дисфагия, подуване на слюнчените жлези

Нарушения на имунната система:анафилактоидна реакция (включително фатални случаи), спиране на дишането, анафилактоиден 
шок, ангиоедем, оток на ларинкса, ларингоспазъм, бронхоспазъм, свръхчувствителност

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан:компартмент синдром в случай на екстравазация

Нарушения на нервната система:церебрална исхемия/инфаркт, парализа, пареза, преходна кортикална слепота, афазия, кома, 
безсъзнание, амнезия, хипотония, влошаване на симптомите на миастения гравис

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:бъбречна недостатъчност, хематурия

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:белодробен оток, остър респираторен дистрес синдром, астма

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:Реакциите варират от леки (напр. обрив, еритема, сърбеж, уртикария и промяна в 
цвета на кожата) до тежки [напр. синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза (SJS/TEN), остра генерализирана 
екзантематозна пустулоза (AGEP) и лекарствена реакция с еозинофилия и системна (РОЛЯ)].

Съдови нарушения:вазоспазъм
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6.3 Педиатрия

Общият характер, качество и тежест на нежеланите реакции при педиатрични пациенти като цяло са подобни на тези, съобщени при 
възрастни пациенти. Допълнителни нежелани реакции, съобщени при педиатрични пациенти от чуждестранно маркетингово наблюдение или 
друга информация са:епистаксис, ангиоедем, мигрена, ставно разстройство (излив), мускулни крампи, нарушение на лигавицата (подуване на 
лигавицата), конюнктивит, хипоксия, фиксирани изригвания, световъртеж, безвкусен диабет и мозъчен оток (вижте Употреба при специфични 
популации (8.4 )].

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Лекарствени взаимодействия

При пациенти с бъбречно увреждане бигуанидите могат да причинят лактатна ацидоза. ULTRAVIST изглежда увеличава риска от индуцирана от 

бигуаниди лактатна ацидоза, вероятно в резултат на влошаване на бъбречната функция[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2 )].

Пациентите на бета-блокери може да не реагират на обичайните дози епинефрин, използвани за лечение на алергични реакции. Поради 
риска от реакции на свръхчувствителност, бъдете внимателни, когато прилагате йодни контрастни вещества на пациенти, приемащи 
бетаблокери.

Интерлевкините се свързват с повишено разпространение на забавени реакции на свръхчувствителност след прилагане на йодно контрастно 
вещество. Тези реакции включват висока температура, втрисане, гадене, повръщане, сърбеж, обрив, диария, хипотония, оток и олигурия.

Съобщава се за бъбречна токсичност при няколко пациенти с чернодробна дисфункция, които са били прилаганиустенхолецистографско средство, 

последвано от интраваскуларни контрастни средства. Поради това приложението на всеки интраваскуларен контрастен агент трябва да бъде отложено 

при пациенти, които наскоро са получили холецистографски контрастен агент.

Не смесвайте други лекарства с ULTRAVIST Injection[вижте Как се доставя/Съхранение и манипулиране (16 )].

7.2 Взаимодействия лекарствено-лабораторен тест 

Функционални тестове на щитовидната жлеза:

Резултатите от изследванията на свързания с протеини йод и радиоактивен йод, които зависят от йодната оценка, няма да отразяват точно функцията 

на щитовидната жлеза в продължение на най-малко 16 дни след прилагане на йодсодержащи контрастни вещества. Въпреки това, тестове за функция 

на щитовидната жлеза, които не зависят от оценките за йод, например T3усвояване на смола и общ или свободен тироксин (T4) анализите не са 

засегнати.

Лабораторен анализ на коагулационни параметри, фибринолиза и система на комплемента:

Ефектът на йопромид върху коагулационните фактори винвитроанализите се увеличават с приложената доза. Коагулацията, 
фибринолизата и активирането на комплемента са оценени със стандартна цитрирана човешка плазма в следните анализи: 
тромбиново време, тромбиново коагулазна време, калциево тромбопластиново време, частично тромбопластиново време, 
плазминоген, тромбин, алфа-2 антиплазмин и активност на фактор XIIa. Инхибирането на тромбина беше почти пълно. Данни за 
обратимостта не са налични. Тромбиновото време се увеличава от приблизително 20 секунди при концентрация на йопромид от 
10 mg йод на mL до 100 секунди при концентрация на йопромид от 70 mg йод на mL.

PTT се увеличава от приблизително 50 секунди при концентрация на йопромид от 10 mg йод на mL до приблизително 100 секунди 
при концентрация на йопромид от 70 mg йод на mL. Подобно увеличение е отбелязано в тромбиновото коагулазно време. По-слаби 
ефекти са отбелязани в калциевото тромбопластиново време. Времето на коагулация се увеличава от 13,5 на 23 секунди при най-
високата концентрация на йопромид от 70 mg йод на mL. Продуктите на разделяне на фактор Hageman намаляват с около 20% в 
диапазона от 10 до 70 mg йод на mL йопромид. Плазминогенът е относително стабилен. Нямаше данни за активиране на 
фибринолизата. Алтернативният път на комплемента беше активиран. Превръщането на фактор В се повишава по дозозависим 
начин. Продължителността на тези ефекти не е проучвана.

Инвитропроучвания с човешка кръв показват, че йопромид има лек ефект върху коагулацията и фибринолизата. Не може да се 
демонстрира образуване на Фактор XIIa. Алтернативният път на комплемента също може да бъде активиран.
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8 ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност

Категория Бременност

Проучвания за репродукция, проведени с йопромид при плъхове и зайци в дози до 3,7 g йод на kg (2,2 пъти максималната препоръчвана доза 
за човек с тегло 50 kg или приблизително 0,7 пъти дозата при хора след нормализиране на данните спрямо оценките на телесната 
повърхност) не разкри доказателства за пряко увреждане на плода. Ембриолеталност се наблюдава при зайци, които получават 3,7 g йод на 
kg, но се смята, че това е вторично поради токсичността при майката. Не са провеждани адекватни и добре контролирани проучвания при 
бременни жени. Тъй като проучванията за репродукция при животни не винаги са предсказващи човешкия отговор, това лекарство трябва да 
се използва по време на бременност само ако е абсолютно необходимо.

8.3 Кърмещи майки

Не е известно дали ULTRAVIST Injection се екскретира в кърмата. Въпреки това, много инжекционни контрастни вещества се 
екскретират непроменени в кърмата. Въпреки че не е установено, че се появяват сериозни нежелани реакции при 
кърмачета, трябва да се внимава, когато интраваскуларни контрастни вещества се прилагат на кърмачки поради 
потенциална нежелана реакция, и трябва да се обмисли временно прекратяване на кърменето.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефикасността на ULTRAVIST Injection са установени при педиатрична популация на възраст над 2 години. Употребата 
на ULTRAVIST Injection в тези възрастови групи се подкрепя от доказателства от адекватни и добре контролирани проучвания на 
ULTRAVIST Injection при възрастни и допълнителни данни за безопасност, получени в литературата и други доклади при общо 274 
педиатрични пациенти. От тях имаше 131 деца (2–12 години), 57 юноши и 86 деца на недекларирана или друга възраст. Имаше 148 
жени, 94 мъже и 32, при които полът не беше съобщен. Расовото разпределение е: кавказки 93 (33,9%), чернокожи 1 (0,4%), азиатци 6 
(2,2%) и неизвестни 174 (63,5%). Тези пациенти са оценени чрез интраартериална коронарна ангиография (n=60), интравенозна 
контрастна компютърна томография (CT) (n=87), екскреторна урография (n=99) и 28 други процедури.

При тези педиатрични пациенти е използвана концентрация от 300 mg йод на mL за интравенозна контрастна КТ или 
екскреторна урография. Концентрация от 370 mg йод на mL се използва за интраартериално и интракардиално приложение при 
рентгенографска оценка на сърдечните кухини и главните артерии. Повечето педиатрични пациенти получават първоначални 
обеми от 1-2 mL/kg.

Оптималните дози на ULTRAVIST Injection не са установени, тъй като не са проучени различни инжекционни обеми, 
концентрации и скорости на инжектиране. Връзката на обема на инжектиране по отношение на размера на целевото съдово 
легло не е установена. Потенциалната необходимост от корекция на дозата на базата на незряла бъбречна функция не е 
установена. При педиатричната популация фармакокинетичните параметри не са установени.

Педиатричните пациенти с по-висок риск от нежелана реакция по време и след прилагане на контрастен агент включват тези 
с астма, чувствителност към лекарства и/или алергени, цианотично и цианотично сърдечно заболяване, застойна сърдечна 
недостатъчност или серумен креатинин над 1,5 mg /dL Скоростта на инжектиране в малки съдови легла и връзката на дозата 
по обем или концентрация при малки педиатрични пациенти не са установени. Бъдете внимателни при избора на дозата.

Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти на възраст под две години не са установени.

8.5 Гериатрична употреба

Пациенти на средна възраст и в напреднала възраст, без значително увредена бъбречна функция, които са получавали ULTRAVIST инжекция в 
дози, съответстващи на 9–30 g йод, са имали среден стационарни обеми на разпределение, които варират между 30–40 L. Средният общ и 
бъбречен клирънс са между 81–125 mL/min и 70–115 mL/min съответно при тези пациенти и са подобни на стойностите, установени при 
младите доброволци. Полуживотът на фазата на разпределение при тази популация пациенти е 0,1 час, полуживотът на основната 
елиминационна фаза е 2,3 часа, а полуживотът на терминалната елиминационна фаза е 40 часа. Екскрецията с урина (97% от дозата) и 
фекалната екскреция (2%) е сравнима с тази, наблюдавана при млади здрави доброволци, което предполага, че в сравнение с бъбречния път, 
жлъчната и/или стомашно-чревната екскреция не е значима за йопромид.
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8.6 Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, помътняването на чашките и легенчетата от йопромид може да се забави поради по-бавната 
бъбречна екскреция на йопромид.

Проведено е фармакокинетично проучване при пациенти с леко (n=2), умерено (n=6) и тежко (n=3) бъбречно увреждане. Общият 
клирънс на йопромид е намален пропорционално на изходното намаление на креатининовия клирънс. Плазмената AUC се 
повишава около 2 пъти при пациенти с умерено бъбречно увреждане и 6 пъти при пациенти с тежко бъбречно увреждане в 
сравнение с пациенти с нормална бъбречна функция. Терминалният полуживот се увеличава от 2,2 часа при пациенти с нормална 
бъбречна функция до 11,6 часа при пациенти с тежко бъбречно увреждане. Пиковата плазмена концентрация на йопромид не се 
повлиява от степента на бъбречно увреждане. Бъдете внимателни и използвайте най-ниската необходима доза ULTRAVIST при 
пациенти с бъбречна дисфункция[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2 )].

10 ПРЕДОЗИРАНЕ
Нежеланите ефекти от предозиране са животозастрашаващи и засягат главно белодробната и сърдечно-съдовата система. 
Лечението на предозиране е насочено към поддържане на всички жизнени функции и бързо започване на симптоматична 
терапия.

ULTRAVIST Injection се свързва незначително с плазмения или серумния протеин и следователно може да бъде диализиран.

11 ОПИСАНИЕ
ULTRAVIST (йопромид) Injection е нейонен, водоразтворим рентгенов контрастен агент за интраваскуларно приложение. Химическото 
наименование на йопромид еN,N'-Бис(2,3-дихидроксипропил)-2,4,6-трийодо-5-[(метоксиацетил)амино]-н-метил-1,3 
бензендикарбоксамид. Йопромидът има молекулно тегло 791,12 (съдържание на йод 48,12%).

Йопромид има следната структурна формула:

ULTRAVIST Injection е нейонен стерилен, бистър, безцветен до леко жълт, без мирис, без апирогенен воден разтвор на 
йопромид, съдържащ 2,42 mg/mL трометамин буфер и 0,1 mg/mL едетат калциев динатриев стабилизатор.

ULTRAVIST Injection се предлага в три дози: 240 mg йод 

на ml осигурява 498,72 mg/ml йопромид 300 mg йод 

на ml осигурява 623,4 mg/ml йопромид 370 mg йод на 

ml осигурява 768,86 mg/ml йопромид

По време на производството на ULTRAVIST Injection може да се добави натриев хидроксид или солна киселина за регулиране 
на pH. ULTRAVIST Injection има pH 7,4 (6,5–8) при 25±2°C, стерилизира се чрез автоклавиране и не съдържа консерванти.
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Наличните концентрации на йод (mg йод на mL) имат следните физикохимични свойства:
УЛТРАВИСТ
ИНЖЕКЦИЯ

УЛТРАВИСТ
ИНЖЕКЦИЯ

УЛТРАВИСТ
ИНЖЕКЦИЯ

240 mg йод
на mL

300 mg йод
на mL

370 mg йод
на mLИмот

Осмоларност*(mOsmol/kg вода) при 37°C 483 607 774
Осмоларност*(mOsmol/L) при 37°C 368 428 496
вискозитет (cP) при 20°C

при 37°C
4.9
2.8

9.2
4.9

22
10

Плътност (g/mL) при 20°C
при 37°C

1,262
1,255

1,330
1,322

1,409
1,399

* Осмоларността е измерена чрез осмометрия с парно налягане. Осмоларността се изчислява от измерените осмолни 
концентрации.

Разтворите на ULTRAVIST за инжектиране 240 mg йод на mL, 300 mg йод на mL и 370 mg йод на mL имат осмоларитет от 
приблизително 1,7 до 2,7 пъти по-висок от плазмените (285 mOsmol/kg вода).

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие

Йопромид е нейонен, водоразтворим, трийодиран рентгенов контрастен агент за интраваскуларно приложение.

Интраваскуларното инжектиране на йопромид затъмнява тези съдове по пътя на потока на контрастното вещество, което позволява 

рентгенографска визуализация на вътрешните структури, докато настъпи значителна хемодилуция.

12.2 Фармакодинамика

След прилагане на ULTRAVIST степента на контрастно усилване е пряко свързана със съдържанието на йод в приложената доза; 
пиковите нива на йод в плазмата настъпват веднага след бързото интравенозно инжектиране. Плазмените нива на йод падат бързо в 
рамките на 5 до 10 минути. Това може да се обясни с разреждането в отделенията за съдова и екстраваскуларна течност.

Интраваскуларен контраст: Повишаването на контраста изглежда е най-голямо веднага след болус инжекции (15 секунди до 120 секунди). По този начин 

най-голямото подобрение може да бъде открито чрез серия от последователни сканирания от две до три секунди, извършени в рамките на 30 до 90 

секунди след инжектирането (тоест динамично компютърно томографско изображение).

ULTRAVIST Инжекцията може да се визуализира в бъбречния паренхим в рамките на 30-60 секунди след бързо интравенозно 
инжектиране. Помътняването на чашките и лопатките при пациенти с нормална бъбречна функция става очевидно в рамките на 1-3 
минути, като оптималният контраст настъпва в рамките на 5-15 минути.

За разлика от CT, някои характеристики на работата са различни в мозъка и тялото. За разлика от КТ на тялото, йодните контрастни вещества 
дифундират бързо от съдовото в екстраваскуларното пространство. След прилагането на йодирани контрастни вещества, увеличаването на 
плътността на тъканта към рентгеновите лъчи е свързано с кръвния поток, концентрацията на контрастното вещество и екстракцията на 
контрастното вещество от различни интерстициални тъкани. По този начин усилването на контраста се дължи на всякакви относителни 
разлики в екстраваскуларната дифузия между съседните тъкани.

В нормалния мозък с непокътната кръвно-мозъчна бариера контрастът обикновено се дължи на наличието на йодиран контрастен 
агент във вътресъдовото пространство. Рентгенографското усилване на съдовите лезии, като артериовенозни малформации и 
аневризми, зависи от съдържанието на йод в циркулиращия кръвен басейн.

В тъкани с прекъсване на кръвно-мозъчната бариера контрастното вещество се натрупва в интерстициалната мозъчна тъкан. 
Времето до максимално усилване на контраста може да варира от момента на достигане на пикови нива на йод в кръвта до 1 час след 
интравенозно болус приложение. Това забавяне предполага, че рентгенографското контрастно усилване поне отчасти зависи от 
натрупването на йод съдържаща среда в лезията и извън кръвния басейн. Механизмът, по който това се случва, не е ясен.

За информация относно параметрите на коагулацията, фибринолизата и системата на комплемента[вижте Взаимодействия с лекарства (7.2 )].
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12.3 Фармакокинетика

Разпределение

След интравенозно приложение при здрави млади доброволци, времевият профил на концентрацията на йопромид в плазмата показва начална фаза 

на разпределение с полуживот от 0,24 часа; основна фаза на елиминиране с полуживот от 2 часа; и фаза на терминално елиминиране с полуживот от 6,2 

часа. Общият обем на разпределение в стационарно състояние е около 16 L, което предполага разпределение в извънклетъчното пространство. 

Свързването на йопромид с плазмените протеини е 1%.

Йодните контрастни вещества могат да преминат кръвно-мозъчната бариера[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.8 )]. 

Метаболизъм

Йопромид не се метаболизира. 

Елиминиране

Количествата, екскретирани непроменени с урината, представляват 97% от дозата при млади здрави индивиди. Само 2% от дозата се открива в 
изпражненията. Подобни възстановявания в урината и изпражненията се наблюдават при пациенти на средна и по-възрастна възраст. Това 
откритие предполага, че в сравнение с бъбречния път, жлъчната и/или стомашно-чревната екскреция не е важна за йопромид. По време на по-
бавната терминална фаза се елиминират само 3% от дозата; 97% от дозата се изхвърля по време на по-ранните фази, по-голямата част от които 
се случва по време на основната фаза на елиминиране. Съотношението на бъбречния клирънс на йопромид към креатининовия клирънс е 
0,82, което предполага, че йопромидът се екскретира главно чрез гломерулна филтрация. Възможна е допълнителна тубулна реабсорбция. 
Фармакокинетиката на йопромид при интравенозни дози до 80 g йод е пропорционална на дозата и е от първи ред.

Средният общ и бъбречен клирънс са съответно 107 mL/min и 104 mL/min. 

Специфични популации

Проведено е фармакокинетично проучване при 11 пациенти с бъбречно увреждане[вижте Използване в специфични популации (8.6 )].

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Не са провеждани дългосрочни проучвания при животни с йопромид за оценка на канцерогенния потенциал или ефектите 
върху фертилитета. Йопромид не е генотоксичен в серия от проучвания, включително теста на Ames, anинвитроанализ на 
човешки лимфоцити на хромозомни аберации, anin vivoанализ на мишки микроядра, и в anin vivoлетален тест с доминираща 
мишка.

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

ULTRAVIST Injection е приложен на 708 пациенти; 1 пациент е на възраст под 18 години, 347 пациенти 
са на възраст между 18 и 59 години, а 360 пациенти са на възраст над 60 години; средната възраст е 
56,6 години (диапазон 17–88). От 708 пациенти 446 (63%) са мъже и 262 (37%) са жени. Расовото 
разпределение е: кавказки 463 (65,4%), чернокожи 95 (13,4%), латиноамериканци 36 (5,1%), азиатци 11 
(1,6%) и други или неизвестни 103 (14,5%). Оценката на ефикасността се основава на глобалната 
оценка на качеството на рентгеновите снимки чрез оценка на визуализацията като отлична, добра, 
лоша или без изображение и на способността за поставяне на диагноза. Проучени са пет (5) 
интраартериални и три (3) интравенозни процедури с 1 от 4 концентрации (370 mg йод на mL, 300 mg 
йод на mL, 240 mg йод на mL и 150 mg йод на mL).

Церебралната артериография е оценена в две рандомизирани, двойно-слепи клинични проучвания на ULTRAVIST Injection 300 mg йод на mL 
при 80 пациенти със състояния като променена цереброваскуларна перфузия и/или пропускливост, възникващи при заболявания на 
централната нервна система, дължащи се на различни нарушения на ЦНС. Оценките за визуализация са добри или отлични при 99% от 
пациентите с ULTRAVIST Injection; при по-голямата част от пациентите е поставена рентгенологична диагноза. Не е получено потвърждение на 
радиологичните находки от други диагностични методи.

Коронарна артериография/лява вентрикулография е оценена в две рандомизирани, двойно-слепи клинични проучвания и едно несляпо, 
нерандомизирано клинично изпитване на ULTRAVIST Injection 370 mg йод на mL при 106 пациенти със състояния като променена коронарна 
артериална перфузия поради метаболитни причини и при пациенти с условия като променени
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вентрикуларна функция. Оценките за визуализация са добри или отлични при 99% или повече от пациентите, при повечето 
пациенти е поставена радиологична диагноза. Не е получено потвърждение на радиологичните находки от други диагностични 
методи.

Аортография/висцерална ангиография е оценена в две рандомизирани, двойно-слепи клинични проучвания при 78 пациенти със 
състояния като променен аортен кръвоток и/или висцерални съдови нарушения. Оценките за визуализация са добри или отлични при 
по-голямата част от пациентите; рентгенологична диагноза е направена при 99% от пациентите с ULTRAVIST Injection. Не е получено 
потвърждение на радиологичните находки от други диагностични методи. Рисковете от бъбречната артериография не могат да бъдат 
анализирани.

Контрастната КТ на главата и тялото е оценена в три рандомизирани, двойно-слепи клинични проучвания на ULTRAVIST Injection 300 mg йод 
на mL при 95 пациенти със съдови нарушения. Оценките за визуализация са добри или отлични при 99% от пациентите; при по-голямата част 
от пациентите е поставена рентгенологична диагноза. Не е получено потвърждение на находките от контрастна КТ от други диагностични 
методи.

ULTRAVIST Injection е оценен в заслепено проучване с четец за КТ на главата и тялото. Сред 382 пациенти, оценени с 
ULTRAVIST Injection 370 mg йод на mL, оценките за визуализация са добри или отлични при приблизително 97% от 
пациентите.

Периферната венография е оценена в две рандомизирани, двойно-слепи клинични проучвания на ULTRAVIST Injection 240 mg йод 
на mL при 63 пациенти с нарушения, засягащи венозния дренаж на крайниците. Оценките за визуализация са добри или отлични 
при 100% от пациентите; при по-голямата част от пациентите е поставена рентгенологична диагноза. Не е получено потвърждение 
на радиологичните находки от други диагностични методи.

Подобни проучвания бяха завършени със сравними находки, отбелязани при интраартериална дигитална субтракционна ангиография, 

периферна артериография и екскреторна урография.

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА
ULTRAVIST Injection е стерилен, бистър, безцветен до леко жълт, без мирис, апирогенен воден разтвор, наличен в 
три дози.

Стъклени флакони

ULTRAVIST инжекция 240 mg йод на mL 100 ml флакони 

(картонена кутия от 10 броя)

ULTRAVIST инжекция 300 mg йод на mL 50 ml флакони 

(картонена кутия от 10) 100 ml флакони (картонена кутия от 10) 125 

ml флакони (картонена кутия от 10) 150 ml флакони (картонена 

кутия от 10)

ULTRAVIST инжекция 370 mg йод на mL 50 ml флакони 

(картонена кутия от 10) 100 ml флакони (картонена кутия от 10) 150 

ml флакони (картонена кутия от 10) 200 ml флакони (картонена 

кутия от 10)

NDC номер

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

Проверете ULTRAVIST визуално преди употреба. Не използвайте, ако е обезцветен, ако има частици (включително кристали) или ако 
контейнерите са дефектни. Тъй като ULTRAVIST Injection е силно концентриран разтвор, може да настъпи кристализация (млечно-
облачен вид и/или утайка на дъното, или плаващи кристали).

Както при всички контрастни вещества, поради възможността за химическа несъвместимост, не смесвайте и не инжектирайте 
ULTRAVIST Injection в линии за интравенозно приложение, съдържащи други лекарства, разтвори или общи хранителни добавки.

Прилагайте ULTRAVIST при или близо до телесната температура.

13

Референтен номер: 4130054



Ако се използва оборудване за еднократна употреба, внимавайте внимателно, за да предотвратите остатъчно замърсяване със следи от почистващи 

препарати.

Изтеглете ULTRAVIST от контейнера при строги асептични условия, като използвате само стерилни спринцовки и прехвърлящи устройства. Използвайте 

незабавно контрастни вещества, които са били прехвърлени в други системи за доставяне.

Съхранявайте ULTRAVIST при 25°C (77°F); екскурзии, разрешени до 15–30°C (59–86°F) и защитени от светлина.

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Инструктирайте пациентите, получаващи ULTRAVIST Injection, да информират своя лекар или доставчик на здравни услуги за следното:

• Ако са бременни[вижте Използване в специфични популации (8.1 )]

• Ако са диабетици или ако имат множествен миелом, феохромоцитом, сърповидно-клетъчна болест или заболяване на щитовидната жлеза[вижте 
Предупреждения и предпазни мерки (5.2 ,5.5 )]

• Ако са алергични към някакви лекарства или храна, или ако имат имунни, автоимунни или имунен дефицит. Също така, ако са имали 
някаква реакция към предишни инжекции с багрила, използвани за рентгенови процедури[вижте Предупреждения и предпазни мерки (
5.1 )]

• Всички лекарства, които приемат в момента, включително лекарства без рецепта (без рецепта).

• Посъветвайте пациентите да информират своя лекар, ако развият обрив след получаване на ULTRAVIST[вижте Предупреждения и предпазни 
мерки (5.9)]

Произведен за:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. 
Whippany, NJ 07981

Произведено в Германия

©2017, Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Всички права запазени.
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