
Deze hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is om 
ULTRAVIST Injection veilig en effectief te gebruiken. Zie volledige 
voorschrijfinformatie voor ULTRAVIST-injectie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN----------------------- 
gecontra-indiceerd bij pediatrische patiënten vanwege het risico op nierfalen. (4)

• Anafylactoïde reacties: Levensbedreigende of fatale anafylactoïde
reacties kunnen optreden tijdens of na toediening van ULTRAVIST, vooral 
bij patiënten met allergische aandoeningen. (5.1)

• Acuut nierfalen: Acuut nierfalen kan optreden na toediening van 
ULTRAVIST, vooral bij patiënten met nierinsufficiëntie, diabetes, 
multipel myeloom. Wees voorzichtig en gebruik de laagst 
noodzakelijke dosis ULTRAVIST bij patiënten met nierdisfunctie. (5.2 )

ULTRAVIST (iopromide) Injectie, voor intraveneus of intra-arterieel 

gebruik Eerste Amerikaanse goedkeuring: 1995

WAARSCHUWING: NIET VOOR INTRATHECAAL GEBRUIK Zie 
volledige voorschrijfinformatie voor een volledige waarschuwing in 

een kader. Onbedoelde intrathecale toediening kan de dood, 
convulsies, hersenbloeding, coma, verlamming, arachnoïditis, acuut 
nierfalen, hartstilstand, toevallen, rabdomyolyse, hyperthermie en 
hersenoedeem veroorzaken.

• Cardiovasculaire reacties : Hemodynamische stoornissen, waaronder shock 
en hartstilstand, kunnen optreden tijdens of kort na toediening van 
ULTRAVIST. (5.3 )

• Trombo-embolische complicaties : Angiografie kan gepaard gaan met lokale en 
distale orgaanschade, ischemie, trombo-embolie en orgaanfalen. Houd bij 
angiografische procedures rekening met de mogelijkheid om plaques los te 
maken of de vaatwand te beschadigen of te perforeren. De fysisch-chemische 
eigenschappen van het contrastmiddel, de dosis en de injectiesnelheid kunnen de 
reacties beïnvloeden. (5.4 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RECENTE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN------------------- ------

Indicaties en gebruik, intra-arteriële procedures (1.1) 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK------------------- -------

ULTRAVIST (iopromide) Injectie is een radiografisch contrastmiddel dat is geïndiceerd 
voor:

• Cerebrale arteriografie en perifere arteriografie (300 mg jodium per 
ml) (1.1 )

• Coronaire arteriografie en linker ventriculografie, viscerale angiografie en 
aortografie (370 mg jodium per ml) (1.1 )

• Perifere venografie (240 mg jodium per ml) (1.2 )
• Excretie-urografie (300 mg jodium per ml) (1.2 )
• Contrast computertomografie (CT) beeldvorming van hoofd en lichaam (300 mg 

jodium per ml en 370 mg jodium per ml) (1.2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES------------------ ------------

De meest voorkomende bijwerkingen (>1%) zijn hoofdpijn, misselijkheid, reacties op 
de injectieplaats en infusieplaats, vasodilatatie, braken, rugpijn, urinaire urgentie, pijn 
op de borst, pijn, dysgeusie en abnormaal zicht. (6)

Neem contact op met Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. op 
1-888-842-2937 of FDA op 1-800 FDA-1088 om VERMOEDELIJKE 
BIJWERKINGEN te meldenwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES-----------------------

Pas het volume en de concentratie van ULTRAVIST-injectie voor gebruik voor een 
vasculaire procedure zorgvuldig aan, volgens de specifieke doseringstabellen. Pas de 
dosis aan rekening houdend met factoren zoals leeftijd, lichaamsgewicht, grootte van het 
vat en de snelheid van de bloedstroom in het vat. (2 )

• Adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen zijn niet 
uitgevoerd. Omdat reproductiestudies bij dieren niet altijd voorspellend zijn voor de 
respons van de mens, mag dit medicijn alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt 
als dit duidelijk nodig is. (8.1 )

• De veiligheid en werkzaamheid van ULTRAVIST-injectie zijn vastgesteld 
bij pediatrische patiënten ouder dan 2 jaar. (8.4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN---------------------

ULTRAVIST-injectie is verkrijgbaar in drie sterktes: 240 mg jodium per ml; 
300 mg jodium per ml; 370 mg jodium per ml. (3 ) Zie 17 voor INFORMATIE OVER PATINTCOUNSELING.

Herzien: 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES-----------------------------
• ULTRAVIST-injectie is gecontra-indiceerd voor intrathecaal gebruik. (4 ) 
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VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE

WAARSCHUWING: NIET VOOR INTRATHECAAL GEBRUIK
Onbedoelde intrathecale toediening kan de dood, convulsies, hersenbloeding, coma, verlamming, arachnoïditis, 
acuut nierfalen, hartstilstand, toevallen, rabdomyolyse, hyperthermie en hersenoedeem veroorzaken[zie Contra-
indicaties (4)].

1 INDICATIES EN GEBRUIK

ULTRAVIST®Injectie is een jodiumhoudend contrastmiddel dat is geïndiceerd voor:

1.1 Intra-arteriële procedures*

• 300 mg jodium per ml voor cerebrale arteriografie en perifere arteriografie

• 370 mg jodium per ml voor coronaire arteriografie en linker ventriculografie, viscerale angiografie en aortografie

1.2 Intraveneuze procedures*

• 240 mg jodium per ml voor perifere venografie

• 300 mg jodium per ml voor excretie-urografie

• 300 mg jodium per ml en 370 mg jodium per ml voor contrastcomputertomografie (CT) van het hoofd en lichaam 
(intrathoracale, intra-abdominale en retroperitoneale regio's) voor de evaluatie van neoplastische en niet-neoplastische 
laesies. Het nut van contrastversterking voor het onderzoek van de retrobulbaire ruimte en van laaggradig of infiltratief 
glioom is niet aangetoond.

* Voor informatie over de concentraties en doses voor de pediatrische populatie[zie Dosering en toediening (2.3 ) en gebruik 
bij specifieke populaties (8.4 )].

2 DOSERING EN TOEDIENING
• Inspecteer ULTRAVIST visueel op deeltjes en/of verkleuring, wanneer de oplossing en de container dit toelaten. 

ULTRAVIST niet toedienen als deeltjes en/of verkleuring worden waargenomen.

• Bepaal het volume en de concentratie van de ULTRAVIST-injectie die moet worden gebruikt, rekening houdend met factoren zoals leeftijd, 
lichaamsgewicht, grootte van het vat en de snelheid van de bloedstroom in het vat; houd ook rekening met de mate van opacificatie die 
nodig is, de structuur(en) of het te onderzoeken gebied, ziekteprocessen die de patiënt beïnvloeden, en de te gebruiken apparatuur en 
techniek. Specifieke dosisaanpassingen voor leeftijd, geslacht, gewicht en nierfunctie zijn niet onderzocht voor ULTRAVIST-injectie. Zoals bij 
alle jodiumhoudende contrastmiddelen, kunnen lagere doses minder risico met zich meebrengen. De werkzaamheid van ULTRAVIST-
injectie onder de aanbevolen doses is niet vastgesteld.

• De maximale aanbevolen totale dosis jodium bij volwassenen is 86 gram; een maximale aanbevolen totale dosis jodium is 
niet vastgesteld voor pediatrische patiënten.

• Hydrateer patiënten voldoende voor en na de toediening van ULTRAVIST[zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.2 )].

• Opwarmen van ULTRAVIST tot lichaamstemperatuur kort voor toediening kan de verdraagbaarheid en het gemak van injectie helpen 
verbeteren[zie Hoe geleverd/opgeslagen en gehanteerd (16 )].

2.1 Intra-arteriële procedures

Het volume en de injectiesnelheid van het contrastmiddel zullen variëren afhankelijk van de injectieplaats en het te onderzoeken gebied. 
Injecteer contrastmiddel met snelheden die ongeveer gelijk zijn aan de stroomsnelheid in het vat dat wordt geïnjecteerd.

• Cerebrale arteriografie (300 mg jodium per ml), coronaire arteriografie en linkerventrikelografie (370 mg jodium 
per ml), perifere arteriografie (300 mg jodium per ml): zietafel 1.

• Aortografie en viscerale angiografie (370 mg jodium per ml):
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Gebruik een volume en snelheid van contrastinjectie die evenredig is aan de bloedstroom en gerelateerd is aan de vasculaire en pathologische 
kenmerken van de specifieke vaten die worden bestudeerd. Overschrijd 225 ml niet als totale dosis voor de procedure.

Tabel 1: Voorgestelde enkelvoudige injectiedoses voor intra-arteriële procedures bij volwassenen

Cerebrale

arteriografie
(300 mg jodium per ml)

Perifere arteriografie 
(300 mg jodium per ml)

Coronaire arteriografie
en

Linker ventriculografie

(370 mg jodium per ml)

halsslagaders 3-12 ml

4-12 ml

20-50 ml

-
-
-

-
-
-

Vertebrale slagaders

Aortabooginjectie (4-vatonderzoek)

Rechter kransslagader -
-
-

-
-
-

3–14 ml

3–14 ml

30-60 ml
Linker kransslagader

Linker hartkamer

Aorta

Grote takken van de abdominale aorta

-
-

-
-

-
-

Subclavia of dijbeenslagader

Aorta bifurcatie (distale afvoer)

-
-

5-40 ml

25-50 ml

-
-

Maximale totale dosis 150 ml 250 ml 225 ml

2.2 Intraveneuze procedures

• Perifere venografie (240 mg jodium per ml):

Injecteer het minimale volume dat nodig is om de onderzochte structuren naar tevredenheid te visualiseren. Overschrijd 250 ml niet als 
totale dosis voor de procedure.

• Contrast computertomografie (CT) (300 mg jodium per ml en 370 mg jodium per ml) en excretie-urografie 
(300 mg jodium per ml): zietafel 2.

Tabel 2: Voorgestelde ULTRAVIST-injectiedosering voor intraveneuze contrasttoediening bij volwassenen

Contrast berekend
Tomografie

(370 mg jodium per ml)

Excretie-urografie
(300 mg jodium per ml)

Contrast computertomografie
(300 mg jodium per ml)

Ongeveer 300 mg
Jodium per kg lichaamsgew. 

(Volwassenen met een normale nier)

functie)

Excretie-urografie - -

Hoofd - 50-200 ml 41–162 ml

Lichaam

Bolusinjectie -
-

50-200 ml

100-200 ml

41–162 ml

81–162 mlSnelle infusie

Maximale totale dosis 100 ml (30 g jodium) 200 ml (60 g jodium) 162 ml (60 g jodium)

2.3 Dosering bij kinderen

De aanbevolen dosis bij kinderen ouder dan 2 jaar voor de volgende evaluaties is:

• Intra-arterieel:

Hartkamers en aanverwante slagaders(370 mg jodium per ml):

Injecteer 1 tot 2 milliliter per kilogram (ml/kg). Overschrijd 4 ml/kg als totale dosis niet.
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• intraveneus:

Contrast computertomografie of uitscheidingsurografie (300 mg jodium per ml): Injecteer 

1 tot 2 ml/kg. Overschrijd 3 ml/kg als totale dosis niet.

De veiligheids- en werkzaamheidsrelaties van andere doses, concentraties of procedures zijn niet vastgesteld[zie Gebruik bij 
specifieke populaties (8.4 ) en Klinische Farmacologie (12.3 )].

3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN
ULTRAVIST-injectie is een niet-ionische, steriele, heldere, kleurloze tot lichtgele, geurloze, pyrogeenvrije waterige oplossing van 
iopromide, die 2,42 mg/ml tromethaminebuffer en 0,1 mg/ml edetaatcalciumdinatriumstabilisator bevat.

ULTRAVIST-injectie is verkrijgbaar in drie sterktes: 240 mg 

jodium per ml levert 498,72 mg/ml iopromide 300 mg 

jodium per ml levert 623,4 mg/ml iopromide 370 mg 

jodium per ml levert 768,86 mg/ml iopromide

4 CONTRA-INDICATIES
• Dien ULTRAVIST-injectie niet intrathecaal toe. Onbedoelde intrathecale toediening kan de dood, convulsies, 

hersenbloeding, coma, verlamming, arachnoïditis, acuut nierfalen, hartstilstand, toevallen, rabdomyolyse, 
hyperthermie en hersenoedeem veroorzaken.

• Voorbereidende uitdroging (bijvoorbeeld langdurig vasten en toediening van een laxeermiddel) vóór ULTRAVIST-injectie is 
gecontra-indiceerd bij pediatrische patiënten vanwege het risico op acuut nierfalen.

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.1 Anafylactoïde reacties

Levensbedreigende of fatale anafylactoïde reacties kunnen optreden tijdens of na toediening van ULTRAVIST. Manifestaties zijn onder meer 
ademstilstand, laryngospasme, bronchospasme, angio-oedeem en shock. Verhoogd risico is geassocieerd met een voorgeschiedenis van eerdere reacties 
op een contrastmiddel (3-voudig), een bekende gevoeligheid voor jodium en bekende allergische aandoeningen (dat wil zeggen, bronchiale astma, 
hooikoorts en voedselallergieën) of andere overgevoeligheid (2-voudig).Wees uiterst voorzichtig bij het overwegen van het gebruik van jodiumhoudende 
contrastmiddelen bij patiënten met deze voorgeschiedenis of stoornissen.

Noodvoorzieningen en personeel dat getraind is in de behandeling van anafylactoïde reacties dienen gedurende ten minste 30 tot 60 
minuten na toediening van ULTRAVIST beschikbaar te zijn.

5.2 Door contrast geïnduceerd acuut nierletsel

Acuut nierletsel, inclusief nierfalen, kan optreden na intravasculaire toediening van ULTRAVIST. Risicofactoren zijn 
onder meer:   reeds bestaande nierinsufficiëntie, uitdroging, diabetes mellitus, congestief hartfalen, gevorderde 
vaatziekte, hogere leeftijd, gelijktijdig gebruik van nefrotoxische of diuretica, multipel myeloom/paraproteïnemie, 
herhaalde en/of hoge doses ULTRAVIST.

Gebruik de laagst noodzakelijke dosis ULTRAVIST bij patiënten met nierinsufficiëntie. Hydrateer patiënten voor 
en na toediening van ULTRAVIST.

5.3 Cardiovasculaire reacties

ULTRAVIST verhoogt de osmotische belasting van de bloedsomloop en kan acute of vertraagde hemodynamische stoornissen veroorzaken 
bij patiënten met congestief hartfalen, ernstig verminderde nierfunctie, gecombineerde nier- en leverziekte, gecombineerde nier- en 
hartziekte, vooral wanneer herhaalde en/of hoge doses worden toegediend[zie Geneesmiddelinteracties (7 )].

Van de patiënten die cardiovasculaire reacties hebben gehad, traden de meeste sterfgevallen op vanaf het begin van de injectie tot 10 minuten 
later; het belangrijkste kenmerk was een hartstilstand met hart- en vaatziekten als de belangrijkste onderliggende factor. Er zijn geïsoleerde 
meldingen van hypotensieve collaps en shock gepubliceerd.
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De toediening van ULTRAVIST kan longoedeem veroorzaken bij patiënten met hartfalen. Op basis van gepubliceerde rapporten variëren de 
sterfgevallen als gevolg van de toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen van 6,6 per 1 miljoen (0,00066 procent) tot 1 op de 10.000 
patiënten (0,01 procent). Observeer patiënten met reeds bestaande hart- en vaatziekten gedurende enkele uren na toediening van ULTRAVIST.

5.4 Trombo-embolische complicaties

• Angiografie kan gepaard gaan met lokale en distale orgaanschade, ischemie, trombo-embolie en orgaanfalen, waaronder beroerte, 
plexus brachialis, pijn op de borst, myocardinfarct, sinusarrest, afwijkingen van de lever- en nierfunctie. Om deze redenen worden 
nauwgezette angiografische technieken aanbevolen, waaronder veel aandacht voor het manipuleren van voerdraad en katheters, gebruik 
van verdeelsystemen en/of driewegkranen, frequent spoelen van de katheter met gehepariniseerde zoutoplossingen en het 
minimaliseren van de duur van de procedure. Houd bij angiografische procedures rekening met de mogelijkheid om plaques los te maken 
of de vaatwand te beschadigen of te perforeren met als gevolg pseudo-aneurysma's, bloeding op de punctieplaats, dissectie van de 
kransslagader tijdens kathetermanipulaties en injectie van contrastmiddel. De fysisch-chemische eigenschappen van het contrastmiddel, 
de dosis en de injectiesnelheid kunnen de reacties beïnvloeden. Er worden testinjecties aanbevolen om een   juiste plaatsing van de 
katheter te garanderen. Verhoogde trombose en activering van het complementsysteem is ook opgetreden. Gespecialiseerd personeel en 
adequate apparatuur en faciliteiten voor onmiddellijke reanimatie en cardioversie zijn noodzakelijk. Bewaak elektrocardiogrammen en 
vitale functies tijdens de procedure.

• Wees voorzichtig bij het uitvoeren van venografie bij patiënten met verdenking op trombose, flebitis, ernstige ischemische ziekte, 
lokale infectie, veneuze trombose of een volledig verstopt veneus systeem.

• Er kan stolling optreden wanneer bloed in contact blijft met injectiespuiten die jodiumhoudende contrastmiddelen bevatten.

• Vermijd angiografie waar mogelijk bij patiënten met homocystinurie vanwege het risico op trombose en 
embolie[zie Klinische Farmacologie (12.2 )].

5.5 Reacties bij patiënten met hyperthyreoïdie, feochromocytoom of sikkelcelziekte

Schildklierstorm bij patiënten met hyperthyreoïdie.Schildklierstorm is opgetreden na intravasculair gebruik van jodiumhoudende 
contrastmiddelen bij patiënten met hyperthyreoïdie of met een autonoom functionerende schildkliernodus. Evalueer het risico bij dergelijke 
patiënten vóór gebruik van een jodiumhoudend contrastmiddel.

Hypertensieve crises bij patiënten met feochromocytoom.Dien jodiumhoudende contrastmiddelen met uiterste voorzichtigheid toe bij 
patiënten met een bekend of vermoed feochromocytoom. Injecteer de minimale hoeveelheid contrast die nodig is. Beoordeel de bloeddruk 
tijdens de hele procedure en zorg dat maatregelen voor de behandeling van een hypertensieve crisis direct beschikbaar zijn.

Sikkelcelziekte.Contrastmiddelen kunnen bij intravasculaire toediening sikkelvorming bevorderen bij personen die homozygoot 
zijn voor sikkelcelziekte.

5.6 Extravasatie

Extravasatie van ULTRAVIST-injectie kan weefselnecrose en/of compartimentsyndroom veroorzaken, vooral bij patiënten met 
ernstige arteriële of veneuze ziekte.

5.7 Verhoogde blootstelling aan straling

De beslissing om contrastversterking te gebruiken gaat gepaard met risico's en verhoogde blootstelling aan straling. Gebruik contrastmiddel na een 
zorgvuldige evaluatie van klinische, andere radiologische gegevens en de resultaten van niet-contrast CT-bevindingen, rekening houdend met de 
verhoogde stralingsdosis en andere risico's.

5.8 Interferentie met beeldinterpretatie

Zoals met andere jodiumhoudende contrastmiddelen, kan het gebruik van ULTRAVIST-injectie sommige laesies die werden gezien op CT-scans 
zonder contrast, verdoezelen. Verkalkte laesies zullen minder snel toenemen. De versterking van tumoren na therapie kan afnemen. De 
opacificatie van de inferieure vermis na toediening van contrastmiddelen heeft geleid tot een fout-positieve diagnose. Herseninfarcten die 
recent zijn begonnen, kunnen beter worden gevisualiseerd met contrastversterking. Oudere infarcten kunnen echter worden verdoezeld door 
het contrastmiddel.

Bij patiënten met normale bloed-hersenbarrières en nierfalen zijn jodiumhoudende contrastmiddelen in verband gebracht met verstoring van 
de bloed-hersenbarrière en ophoping van contrast in de hersenen. Ophoping van contrast in de hersenen komt ook voor bij patiënten bij wie 
bekend is of vermoed wordt dat de bloed-hersenbarrière is verstoord.
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5.9 Ernstige cutane bijwerkingen

Ernstige cutane bijwerkingen (SCAR) kunnen optreden van 1 uur tot enkele weken na intravasculaire toediening van 
contrastmiddelen. Deze reacties omvatten Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse (SJS/TEN), acute 
gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP) en geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS). De 
ernst van de reactie kan toenemen en de tijd tot het begin kan afnemen bij herhaalde toediening van contrastmiddel; profylactische 
medicatie kan ernstige cutane bijwerkingen niet voorkomen of verminderen. Vermijd toediening van ULTRAVIST aan patiënten met 
een voorgeschiedenis van een ernstige cutane bijwerking op ULTRAVIST.6 BIJWERKINGEN

De belangrijkste bijwerkingen bij patiënten die ULTRAVIST krijgen, zijn anafylactoïde shock, contrastgeïnduceerd acuut 
nierletsel, coma, herseninfarct, beroerte, hersenoedeem, convulsie, aritmie, hartstilstand, myocardischemie, 
myocardinfarct, hartfalen, bradycardie, cyanose, hypotensie, shock, kortademigheid, longoedeem, 
ademhalingsinsufficiëntie en aspiratie.

6.1 Ervaring met klinische proeven

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel zijn 

waargenomen niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en kunnen de in de praktijk waargenomen percentages niet 

weerspiegelen of voorspellen.

De volgende tabel met incidentie van reacties is gebaseerd op gecontroleerde klinische onderzoeken waarbij ULTRAVIST-injectie werd 
toegediend aan 1142 patiënten. Deze lijst bevat alle gemelde bijwerkingen, ongeacht de toeschrijving.

Bijwerkingen zijn gerangschikt per systeem/orgaanklasse en in afnemende volgorde van optreden voor percentages van meer dan 1% in de 
ULTRAVIST-groep: zietafel 3.

Tabel 3: ONGEWENSTE REACTIES GEMELD BIJ > 1% VAN DE PATINTEN DIE ULTRAVIST ONTVANGEN
INJECTIE IN KLINISCHE ONDERZOEKEN

ULTRAVIST-injectie
Systeem/orgaanklasse

Tegengestelde reactie N=1142 (%)

Hoofdpijn 46 (4)
Zenuwstelselaandoeningen

dysgeusie 15 (1.3)
Oogaandoeningen Abnormaal zicht 12 (1.1)
Hartaandoeningen pijn op de borst 18 (1,6)
Bloedvataandoeningen Vasodilatatie 30 (2.6)

Misselijkheid 42 (3.7)
Maagdarmstelselaandoeningen braken 22 (1,9)
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Rugpijn 22 (1,9)
Nier- en urinewegaandoeningen Urinaire urgentie 21 (1,8)

Injectieplaats en infusieplaats
reacties (bloeding,

hematoom, pijn, oedeem,
erytheem, uitslag)

41 (3.7)
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Pijn 13 (1.4)

Een of meer bijwerkingen werden geregistreerd bij 273 van de 1142 (24%) patiënten tijdens de klinische onderzoeken, samenvallend 
met de toediening van ULTRAVIST-injectie of binnen de gedefinieerde duur van de follow-upperiode van het onderzoek (24-72 uur). 
ULTRAVIST-injectie gaat vaak gepaard met gevoelens van warmte en/of pijn.

Ernstige, levensbedreigende en fatale reacties zijn in verband gebracht met de toediening van jodiumbevattende contrastmiddelen, 
waaronder ULTRAVIST-injectie. In klinische onderzoeken stierven 7/1142 patiënten die ULTRAVIST-injectie kregen 5 dagen of later na 
toediening van het geneesmiddel. Ook hadden 10/1142 patiënten die ULTRAVIST-injectie kregen, ernstige bijwerkingen.

De volgende bijwerkingen werden waargenomen bij ≤ 1% van de proefpersonen die ULTRAVIST-injectie kregen: 

Hartaandoeningen:atrioventriculair blok (compleet), bradycardie, ventriculaire extrasystole

Maagdarmstelselaandoeningen:buikpijn, buikpijn, pijn in de bovenbuik, constipatie, diarree, droge mond, 
dyspepsie, gastro-intestinale stoornis, gastro-intestinale pijn, verhoogde speekselvloed, maagongemak, rectale 
tenesmus
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Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:asthenie, ongemak op de borst, koude rillingen, overmatige dorst, extravasatie, 
het warm hebben, hyperhidrose, malaise, perifeer oedeem, pyrexie

Immuunsysteemaandoeningen:astma, gezichtsoedeem

onderzoeken:bloedlactaatdehydrogenase verhoogd, bloedureum verhoogd, hemoglobine verhoogd, aantal witte bloedcellen 
verhoogd

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:artralgie, musculoskeletale pijn, myasthenie, nekpijn, pijn in 
extremiteit

Zenuwstelselaandoeningen:agitatie, verwardheid, convulsie, duizeligheid, hypertonie, hypesthesie, 
coördinatiestoornissen, neuropathie, slaperigheid, spraakstoornis, tremor, paresthesie, gezichtsvelddefect

Psychische stoornissen:ongerustheid

Nier- en urinewegaandoeningen:dysurie, nierpijn, urineretentie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:apneu, verhoogde hoest, dyspneu, hypoxie, farynxoedeem, 
faryngitis, pleurale effusie, pulmonale hypertensie, ademhalingsstoornis, keelpijn

Huid- en onderhuidaandoeningen:erytheem, pruritus, huiduitslag, urticaria

Bloedvataandoeningen:kransslagadertrombose, blozen, hypertensie, hypotensie, perifere vasculaire aandoening, 
syncope, vasculaire anomalie

6.2 Postmarketingervaring

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van ULTRAVIST-injectie na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld 
door een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om een   betrouwbare schatting van de frequentie ervan of een oorzakelijk 
verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

Bijwerkingen die zijn gemeld in buitenlandse postmarketingsurveillance en andere onderzoeken met het gebruik van ULTRAVIST-injectie, zijn onder 
meer:

Hartaandoeningen:hartstilstand, ventriculaire fibrillatie, atriale fibrillatie, tachycardie, palpitaties, congestief 
hartfalen, myocardinfarct, angina pectoris

Oor- en labyrintaandoeningen:duizeligheid, oorsuizen

Endocriene aandoeningen:hyperthyreoïdie, thyreotoxische crisis, hypothyreoïdie; Schildklierfunctietests die wijzen op 
hypothyreoïdie of tijdelijke schildkliersuppressie zijn soms gemeld na toediening van jodiumhoudend contrastmiddel aan 
volwassen en pediatrische patiënten, inclusief zuigelingen. Sommige patiënten werden behandeld voor hypothyreoïdie.

Oogaandoeningen:mydriasis, traanstoornis 

Maagdarmstelselaandoeningen:dysfagie, zwelling van speekselklieren

Immuunsysteemaandoeningen:anafylactoïde reactie (inclusief gevallen met dodelijke afloop), ademstilstand, anafylactoïde shock, 
angio-oedeem, larynxoedeem, laryngospasme, bronchospasme, overgevoeligheid

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:compartimentsyndroom bij extravasatie

Zenuwstelselaandoeningen:cerebrale ischemie/infarct, verlamming, parese, voorbijgaande corticale blindheid, afasie, coma, 
bewusteloosheid, geheugenverlies, hypotonie, verergering van symptomen van myasthenia gravis

Nier- en urinewegaandoeningen:nierfalen, hematurie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:longoedeem, acuut respiratoir distress syndroom, astma

Huid- en onderhuidaandoeningen:De reacties variëren van mild (bijv. uitslag, erytheem, pruritus, urticaria en huidverkleuring) tot 
ernstig [bijv. Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse (SJS/TEN), acute gegeneraliseerde exanthemateuze 
pustulose (AGEP) en geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (JURK)].

Bloedvataandoeningen:vasospasme

7

Referentie-ID: 4130054



6.3 Kindergeneeskunde

Het algemene karakter, de kwaliteit en de ernst van bijwerkingen bij pediatrische patiënten zijn over het algemeen vergelijkbaar met die 
gemeld bij volwassen patiënten. Bijkomende bijwerkingen die zijn gemeld bij pediatrische patiënten via buitenlandse markttoezicht of andere 
informatie zijn:epistaxis, angio-oedeem, migraine, gewrichtsaandoening (effusie), spierkrampen, slijmvliesaandoening (zwelling van het 
slijmvlies), conjunctivitis, hypoxie, vaste uitbarstingen, duizeligheid, diabetes insipidus en hersenoedeem (zie Gebruik bij specifieke populaties (
8.4 )].

7 DRUG-INTERACTIES
7.1 Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties

Bij patiënten met nierinsufficiëntie kunnen biguaniden lactaatacidose veroorzaken. ULTRAVIST lijkt het risico op door biguanide geïnduceerde 
lactaatacidose te verhogen, mogelijk als gevolg van een verslechtering van de nierfunctie[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2 )].

Patiënten die bètablokkers gebruiken, kunnen mogelijk niet reageren op de gebruikelijke doses epinefrine die worden gebruikt om allergische reacties te behandelen. 

Vanwege het risico op overgevoeligheidsreacties moet u voorzichtig zijn bij het toedienen van jodiumhoudende contrastmiddelen aan patiënten die bètablokkers gebruiken.

Interleukines zijn geassocieerd met een verhoogde prevalentie van vertraagde overgevoeligheidsreacties na toediening van jodiumhoudend 
contrastmiddel. Deze reacties omvatten koorts, koude rillingen, misselijkheid, braken, jeuk, huiduitslag, diarree, hypotensie, oedeem en 
oligurie.

Niertoxiciteit is gemeld bij enkele patiënten met leverdisfunctie die werden toegediendeen mondelingecholecystografisch middel gevolgd 
door intravasculaire contrastmiddelen. De toediening van een intravasculair contrastmiddel moet daarom worden uitgesteld bij patiënten die 
onlangs een cholecystografisch contrastmiddel hebben gekregen.

Meng geen andere geneesmiddelen met ULTRAVIST-injectie[zie Hoe geleverd/opgeslagen en gehanteerd (16 )].

7.2 Geneesmiddel-laboratoriumtestinteracties 

Schildklierfunctietests:

De resultaten van eiwitgebonden jodium- en radioactief jodiumopnameonderzoeken, die afhankelijk zijn van de schatting van jodium, zullen 
de schildklierfunctie gedurende ten minste 16 dagen na toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen niet nauwkeurig weergeven. 
Echter, schildklierfunctietests die niet afhankelijk zijn van jodiumschattingen, bijvoorbeeld T3harsopname en totaal of vrij thyroxine (T4) testen 
worden niet beïnvloed.

Laboratoriumtest van coagulatieparameters, fibrinolyse en complementsysteem:

Het effect van iopromide op stollingsfactoren bijin vitroassays namen toe met de toegediende dosis. Coagulatie, fibrinolyse 
en complementactivering werden geëvalueerd met standaard gecitreerd humaan plasma in de volgende testen: 
trombinetijd, trombinecoagulasetijd, calciumtromboplastinetijd, partiële tromboplastinetijd, plasminogeen, trombine, 
alfa-2-antiplasmine en factor XIIa-activiteit. De trombineremming was bijna volledig. Gegevens over omkeerbaarheid zijn 
niet beschikbaar. De trombinetijd nam toe van ongeveer 20 seconden bij een iopromideconcentratie van 10 mg jodium per 
ml tot 100 seconden bij een iopromideconcentratie van 70 mg jodium per ml.

De PTT nam toe van ongeveer 50 seconden bij een iopromideconcentratie van 10 mg jodium per ml tot ongeveer 100 seconden bij 
een iopromideconcentratie van 70 mg jodium per ml. Een vergelijkbare toename werd waargenomen in de trombinecoagulasetijd. 
Mindere effecten werden opgemerkt in de tijd van calciumtromboplastine. De stollingstijd nam toe van 13,5 tot 23 seconden bij de 
hoogste iopromideconcentratie van 70 mg jodium per ml. De Hageman-factor-splitsingsproducten daalden met ongeveer 20% over 
het bereik van 10 tot 70 mg jodium per ml iopromide. Plasminogeen was relatief stabiel. Er was geen bewijs van activering van 
fibrinolyse. De complementalternatieve route werd geactiveerd. De omzetting van factor B nam dosisafhankelijk toe. De duur van 
deze effecten is niet onderzocht.

In vitrostudies met menselijk bloed toonden aan dat iopromide een licht effect had op de stolling en fibrinolyse. Er kon geen Factor XIIa-
vorming worden aangetoond. De alternatieve route van het complement kan ook worden geactiveerd.
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8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap

Zwangerschap Categorie B

Reproductieonderzoeken uitgevoerd met iopromide bij ratten en konijnen in doses tot 3,7 g jodium per kg (2,2 maal de maximaal aanbevolen 
dosis voor een mens van 50 kg, of ongeveer 0,7 maal de dosis voor de mens na normalisatie van de gegevens naar schattingen van het 
lichaamsoppervlak) hebben onthulde geen bewijs van directe schade aan de foetus. Embryolethaliteit werd waargenomen bij konijnen die 3,7 
g jodium per kg kregen, maar dit werd beschouwd als secundair aan maternale toxiciteit. Adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij 
zwangere vrouwen zijn niet uitgevoerd. Omdat reproductiestudies bij dieren niet altijd voorspellend zijn voor de respons van de mens, mag dit 
medicijn alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is.

8.3 Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of ULTRAVIST Injection wordt uitgescheiden in de moedermelk. Veel injecteerbare contrastmiddelen worden echter 
onveranderd uitgescheiden in de moedermelk. Hoewel niet is vastgesteld dat ernstige bijwerkingen optreden bij zuigelingen die borstvoeding 
geven, is voorzichtigheid geboden bij toediening van intravasculaire contrastmiddelen aan vrouwen die borstvoeding geven vanwege een 
mogelijke bijwerking, en moet worden overwogen tijdelijk de borstvoeding te staken.

8.4 Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid van ULTRAVIST-injectie zijn vastgesteld bij pediatrische patiënten ouder dan 2 jaar. Het gebruik van 
ULTRAVIST-injectie in deze leeftijdsgroepen wordt ondersteund door bewijs van adequate en goed gecontroleerde onderzoeken met 
ULTRAVIST-injectie bij volwassenen en aanvullende veiligheidsgegevens verkregen in de literatuur en andere rapporten bij in totaal 
274 pediatrische patiënten. Hiervan waren er 131 kinderen (2-12 jaar), 57 adolescenten en 86 kinderen van niet-aangegeven of andere 
leeftijden. Er waren 148 vrouwen, 94 mannen en 32 bij wie het geslacht niet werd vermeld. De raciale verdeling was: blank 93 (33,9%), 
zwart 1 (0,4%), Aziatisch 6 (2,2%) en onbekend 174 (63,5%). Deze patiënten werden geëvalueerd in intra-arteriële coronaire 
angiografische (n=60), intraveneuze contrast-computertomografie (CT) (n=87), excretie-urografie (n=99) en 28 andere procedures.

Bij deze pediatrische patiënten werd een concentratie van 300 mg jodium per ml gebruikt voor intraveneuze contrast-CT of 
excretie-urografie. Een concentratie van 370 mg jodium per ml werd gebruikt voor intra-arteriële en intracardiale toediening bij 
de radiografische evaluatie van de hartholten en grote slagaders. De meeste pediatrische patiënten kregen aanvankelijke 
volumes van 1-2 ml/kg.

Optimale doses ULTRAVIST-injectie zijn niet vastgesteld omdat verschillende injectievolumes, concentraties en 
injectiesnelheden niet zijn onderzocht. De relatie tussen het injectievolume en de grootte van het beoogde vaatbed is 
niet vastgesteld. De mogelijke noodzaak van dosisaanpassing op basis van een onvolgroeide nierfunctie is niet 
vastgesteld. Bij de pediatrische populatie zijn de farmacokinetische parameters niet vastgesteld.

Pediatrische patiënten met een hoger risico op het ervaren van een bijwerking tijdens en na toediening van een contrastmiddel, zijn 
onder meer patiënten met astma, een gevoeligheid voor medicijnen en/of allergenen, cyanotische en acyanotische hartziekte, 
congestief hartfalen of een serumcreatinine van meer dan 1,5 mg /dL. De injectiesnelheden in kleine vaatbedden en de verhouding 
van de dosis per volume of concentratie bij kleine pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld. Wees voorzichtig bij het kiezen van de 
dosis.

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten jonger dan twee jaar zijn niet vastgesteld.

8.5 Geriatrisch gebruik

Patiënten van middelbare en oudere leeftijd, zonder significant verminderde nierfunctie, die ULTRAVIST-injectie kregen in doses die 
overeenkomen met 9-30 g jodium, hadden gemiddelde steady-state distributievolumes die varieerden tussen 30-40 l. De gemiddelde totale en 
renale klaring lag tussen 81–125 ml/min en 70–115 ml/min bij deze patiënten, en waren vergelijkbaar met de waarden die bij de jonge 
vrijwilligers werden gevonden. De halfwaardetijd van de distributiefase in deze patiëntenpopulatie was 0,1 uur, de belangrijkste halfwaardetijd 
van de eliminatiefase was 2,3 uur en de terminale halfwaardetijd van de eliminatiefase was 40 uur. De urinaire excretie (97% van de dosis) en 
fecale excretie (2%) was vergelijkbaar met die waargenomen bij jonge gezonde vrijwilligers, wat suggereert dat, in vergelijking met de renale 
route, de gal- en/of gastro-intestinale excretie niet significant is voor iopromide.
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8.6 Nierfunctiestoornis

Bij patiënten met nierinsufficiëntie kan opacificatie van de kelken en bekken door iopromide worden vertraagd als gevolg van een langzamere 
renale excretie van iopromide.

Er werd een farmacokinetisch onderzoek uitgevoerd bij patiënten met een lichte (n=2), matige (n=6) en ernstige (n=3) nierfunctiestoornis. De 
totale klaring van iopromide was evenredig verlaagd met de baseline afname van de creatinineklaring. De plasma-AUC nam ongeveer 2-
voudig toe bij patiënten met matige nierinsufficiëntie en 6-voudig bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie in vergelijking met 
proefpersonen met een normale nierfunctie. De terminale halfwaardetijd nam toe van 2,2 uur bij proefpersonen met een normale nierfunctie 
tot 11,6 uur bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. De piekplasmaconcentratie van iopromide werd niet beïnvloed door de mate van 
nierfunctiestoornis. Wees voorzichtig en gebruik de laagst noodzakelijke dosis ULTRAVIST bij patiënten met nierdisfunctie[zie 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2 )].

10 OVERDOSERING

De bijwerkingen van overdosering zijn levensbedreigend en treffen vooral de long- en cardiovasculaire systemen. 
Behandeling van overdosering is gericht op ondersteuning van alle vitale functies en snelle instelling van symptomatische 
therapie.

ULTRAVIST-injectie bindt verwaarloosbaar aan plasma- of serumeiwit en kan daarom worden gedialyseerd.

11 BESCHRIJVING:
ULTRAVIST (iopromide) Injectie is een niet-ionisch, in water oplosbaar röntgencontrastmiddel voor intravasculaire toediening. De 
chemische naam voor iopromide is:N, N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-trijood-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methyl-1,3-
benzeendicarboxamide. Iopromide heeft een molecuulgewicht van 791,12 (jodiumgehalte 48,12%).

Iopromide heeft de volgende structuurformule:

ULTRAVIST-injectie is een niet-ionische steriele, heldere, kleurloze tot lichtgele, geurloze, pyrogeenvrije waterige oplossing van 
iopromide, die 2,42 mg/ml tromethaminebuffer en 0,1 mg/ml edetaatcalciumdinatriumstabilisator bevat.

ULTRAVIST-injectie is verkrijgbaar in drie sterktes: 240 mg 

jodium per ml levert 498,72 mg/ml iopromide 300 mg 

jodium per ml levert 623,4 mg/ml iopromide 370 mg 

jodium per ml levert 768,86 mg/ml iopromide

Tijdens de vervaardiging van ULTRAVIST-injectie kan natriumhydroxide of zoutzuur worden toegevoegd voor aanpassing van de pH. 
ULTRAVIST-injectie heeft een pH van 7,4 (6,5-8) bij 25 ± 2 °C, wordt gesteriliseerd in de autoclaaf en bevat geen conserveermiddelen.
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De beschikbare jodiumconcentraties (mg jodium per ml) hebben de volgende fysisch-chemische eigenschappen:

ULTRAVIST
INJECTIE

ULTRAVIST
INJECTIE

ULTRAVIST
INJECTIE

240 mg jodium
per ml

300 mg jodium
per ml

370 mg jodium
per mlEigendom

Osmolaliteit*(mOsmol/kg water) @ 37°C 483 607 774
Osmolariteit*(mOsmol/L) @ 37°C 368 428 496
Viscositeit (cP) @ 20°C

@ 37°C
4.9
2.8

9.2
4.9

22
10

Dichtheid (g/ml) @ 20°C
@ 37°C

1.262
1.255

1.330
1.322

1.409
1,399

* Osmolaliteit werd gemeten door middel van dampdruk-osmometrie. De osmolariteit werd berekend uit de gemeten osmolale 
concentraties.

Oplossingen van ULTRAVIST-injectie 240 mg jodium per ml, 300 mg jodium per ml en 370 mg jodium per ml hebben 
osmolaliteiten van ongeveer 1,7 tot 2,7 keer die van plasma (285 mOsmol/kg water).

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE
12.1 Werkingsmechanisme

Iopromide is een niet-ionisch, in water oplosbaar, tri-gejodeerd röntgencontrastmiddel voor intravasculaire toediening.

Intravasculaire injectie van iopromide maakt die vaten in het stroompad van het contrastmiddel ondoorzichtig, waardoor radiografische 
visualisatie van de interne structuren mogelijk wordt totdat significante hemodilutie optreedt.

12.2 Farmacodynamiek

Na toediening van ULTRAVIST is de mate van contrastversterking direct gerelateerd aan het jodiumgehalte in de toegediende dosis; 
piekjodiumplasmaspiegels treden onmiddellijk op na snelle intraveneuze injectie. De jodiumplasmaspiegels dalen snel binnen 5 tot 10 
minuten. Dit kan worden verklaard door de verdunning in de vasculaire en extravasculaire vloeistofcompartimenten.

Intravasculair contrast: Contrastverbetering lijkt het grootst te zijn direct na bolusinjecties (15 seconden tot 120 seconden). De grootste 
verbetering kan dus worden gedetecteerd door een reeks opeenvolgende scans van twee tot drie seconden die worden uitgevoerd binnen 30 
tot 90 seconden na injectie (dat wil zeggen dynamische computertomografische beeldvorming).

ULTRAVIST-injectie kan binnen 30-60 seconden na snelle intraveneuze injectie in het nierparenchym worden 
gevisualiseerd. Vertroebeling van de kelken en bekken bij patiënten met een normale nierfunctie wordt binnen 1-3 
minuten duidelijk, met een optimaal contrast binnen 5-15 minuten.

In tegenstelling tot CT zijn sommige prestatiekenmerken anders in de hersenen en het lichaam. In tegenstelling tot CT van het lichaam, diffunderen 
jodiumhoudende contrastmiddelen snel van de vasculaire naar de extravasculaire ruimte. Na toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen is de 
toename van de weefseldichtheid voor röntgenstralen gerelateerd aan de bloedstroom, de concentratie van het contrastmiddel en de extractie van het 
contrastmiddel door verschillende interstitiële weefsels. Contrastverbetering is dus het gevolg van eventuele relatieve verschillen in extravasculaire 
diffusie tussen aangrenzende weefsels.

In de normale hersenen met een intacte bloed-hersenbarrière is contrast in het algemeen te wijten aan de aanwezigheid van jodiumhoudend 
contrastmiddel in de intravasculaire ruimte. De radiografische versterking van vasculaire laesies, zoals arterioveneuze misvormingen en 
aneurysma's, hangt af van het jodiumgehalte van de circulerende bloedpool.

In weefsels met een breuk in de bloed-hersenbarrière hoopt het contrastmiddel zich op in het interstitiële hersenweefsel. De tijd tot maximale 
contrastversterking kan variëren vanaf het moment dat de piekjodiumspiegels in het bloed worden bereikt tot 1 uur na intraveneuze 
bolustoediening. Deze vertraging suggereert dat radiografische contrastversterking ten minste gedeeltelijk afhankelijk is van de accumulatie 
van jodiumhoudend medium in de laesie en buiten de bloedplas. Het mechanisme waardoor dit gebeurt is niet duidelijk.

Voor informatie over stollingsparameters, fibrinolyse en complementsysteem[zie Geneesmiddelinteracties (7.2 )].
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12.3 Farmacokinetiek

Verdeling
Na intraveneuze toediening aan gezonde jonge vrijwilligers vertoont het plasma-iopromideconcentratie-tijdprofiel een initiële distributiefase 
met een halfwaardetijd van 0,24 uur; een belangrijkste eliminatiefase met een halfwaardetijd van 2 uur; en een terminale eliminatiefase met 
een halfwaardetijd van 6,2 uur. Het totale distributievolume bij steady-state is ongeveer 16 l, wat duidt op distributie naar de extracellulaire 
ruimte. De plasma-eiwitbinding van iopromide is 1%.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen de bloed-hersenbarrière passeren[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.8 )]. 

Metabolisme

Iopromide wordt niet 

gemetaboliseerd. Eliminatie

De hoeveelheden die onveranderd in de urine worden uitgescheiden, vertegenwoordigen 97% van de dosis bij jonge gezonde proefpersonen. Slechts 2% 
van de dosis wordt teruggevonden in de ontlasting. Gelijkaardige terugvindingen in urine en faeces worden waargenomen bij patiënten van middelbare 
leeftijd en oudere patiënten. Deze bevinding suggereert dat, in vergelijking met de renale route, biliaire en/of gastro-intestinale excretie niet belangrijk is 
voor iopromide. Tijdens de langzamere terminale fase wordt slechts 3% van de dosis geëlimineerd; 97% van de dosis wordt weggegooid tijdens de 
eerdere fasen, waarvan het grootste deel plaatsvindt tijdens de belangrijkste eliminatiefase. De verhouding van de renale klaring van iopromide tot de 
creatinineklaring is 0,82 wat erop wijst dat iopromide voornamelijk wordt uitgescheiden door glomerulaire filtratie. Extra tubulaire reabsorptie is 
mogelijk. De farmacokinetiek van iopromide bij intraveneuze doses tot 80 g jodium is dosisproportioneel en eerste orde.

De gemiddelde totale en renale klaring zijn respectievelijk 107 ml/min en 104 ml/min. 

Specifieke populaties

Er is een farmacokinetisch onderzoek uitgevoerd bij 11 patiënten met een nierfunctiestoornis[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.6 )].

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE
13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

Er zijn geen dierstudies op lange termijn uitgevoerd met iopromide om het carcinogene potentieel of de effecten op de vruchtbaarheid te 
evalueren. Iopromide was niet genotoxisch in een reeks onderzoeken, waaronder de Ames-test, enin vitroanalyse van menselijke 
lymfocyten van chromosomale afwijkingen, enin vivomuis micro-nucleus assay, en in eenin vivomuis dominante dodelijke test.

14 KLINISCHE STUDIES
ULTRAVIST-injectie werd toegediend aan 708 patiënten; 1 patiënt was jonger dan 18 jaar, 347 patiënten 
waren tussen 18 en 59 jaar oud en 360 patiënten waren gelijk aan of ouder dan 60 jaar; de gemiddelde 
leeftijd was 56,6 jaar (bereik 17-88). Van de 708 patiënten waren 446 (63%) mannen en 262 (37%) vrouwen. 
De raciale verdeling was: Kaukasisch 463 (65,4%), Zwart 95 (13,4%), Hispanic 36 (5,1%), Aziatisch 11 (1,6%) en 
andere of onbekende 103 (14,5%). De beoordeling van de werkzaamheid was gebaseerd op de algemene 
evaluatie van de kwaliteit van de röntgenfoto's door visualisatie te beoordelen als uitstekend, goed, slecht of 
geen beeld, en op het vermogen om een   diagnose te stellen. Vijf (5) intra-arteriële en drie (3) intraveneuze 
procedures werden bestudeerd met 1 van de 4 concentraties (370 mg jodium per ml, 300 mg jodium per ml, 
240 mg jodium per ml en 150 mg jodium per ml).

Cerebrale arteriografie werd geëvalueerd in twee gerandomiseerde, dubbelblinde klinische onderzoeken met ULTRAVIST-injectie 300 mg jodium per ml 
bij 80 patiënten met aandoeningen zoals veranderde cerebrovasculaire perfusie en/of permeabiliteit die optreden bij ziekten van het centrale 
zenuwstelsel als gevolg van verschillende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Visualisatiebeoordelingen waren goed of uitstekend bij 99% van 
de patiënten met ULTRAVIST-injectie; bij de meeste patiënten werd een radiologische diagnose gesteld. Bevestiging van de radiologische bevindingen 
door andere diagnostische methoden werd niet verkregen.

Coronaire arteriografie/linker ventriculografie werd geëvalueerd in twee gerandomiseerde, dubbelblinde klinische onderzoeken en één niet-
geblindeerde, niet-gerandomiseerde klinische studie met ULTRAVIST Injection 370 mg jodium per ml bij 106 patiënten met aandoeningen zoals 
veranderde coronaire perfusie als gevolg van metabole oorzaken en bij patiënten met omstandigheden zoals gewijzigde
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ventriculaire functie. Visualisatiescores waren goed of uitstekend bij 99% of meer van de patiënten. Bij de meerderheid van de patiënten werd een 
radiologische diagnose gesteld. Een bevestiging van de radiologische bevindingen door andere diagnostische methoden werd niet verkregen.

Aortografie/viscerale angiografie werd geëvalueerd in twee gerandomiseerde, dubbelblinde klinische onderzoeken bij 78 patiënten met 
aandoeningen zoals een veranderde doorbloeding van de aorta en/of viscerale vasculaire aandoeningen. Visualisatiescores waren goed of 
uitstekend bij de meerderheid van de patiënten; bij 99% van de patiënten met ULTRAVIST-injectie werd een radiologische diagnose gesteld. Een 
bevestiging van radiologische bevindingen door andere diagnostische methoden werd niet verkregen. De risico's van nierarteriografie konden 
niet worden geanalyseerd.

Contrast-CT van hoofd en lichaam werd geëvalueerd in drie gerandomiseerde, dubbelblinde klinische onderzoeken met ULTRAVIST-injectie 
300 mg jodium per ml bij 95 patiënten met vaataandoeningen. Visualisatiescores waren goed of uitstekend bij 99% van de patiënten; bij de 
meeste patiënten werd een radiologische diagnose gesteld. Een bevestiging van contrast-CT-bevindingen met andere diagnostische 
methoden werd niet verkregen.

ULTRAVIST-injectie werd geëvalueerd in een geblindeerde proef met een lezer voor CT van het hoofd en lichaam. Van de 382 patiënten die 
werden geëvalueerd met ULTRAVIST-injectie 370 mg jodium per ml, waren de visualisatiescores goed of uitstekend bij ongeveer 97% van de 
patiënten.

Perifere venografie werd geëvalueerd in twee gerandomiseerde, dubbelblinde klinische onderzoeken met ULTRAVIST-injectie 240 mg jodium per ml 
bij 63 patiënten met aandoeningen die de veneuze drainage van de ledematen beïnvloeden. Visualisatiescores waren goed of uitstekend bij 100% van 
de patiënten; bij de meeste patiënten werd een radiologische diagnose gesteld. Een bevestiging van radiologische bevindingen door andere 
diagnostische methoden werd niet verkregen.

Vergelijkbare onderzoeken werden afgerond met vergelijkbare bevindingen bij intra-arteriële digitale subtractie-
angiografie, perifere arteriografie en excretie-urografie.

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING
ULTRAVIST Injection is een steriele, heldere, kleurloze tot lichtgele, geurloze, pyrogeenvrije waterige oplossing, verkrijgbaar in 
drie sterktes.

Glazen flesjes

ULTRAVIST-injectie 240 mg jodium per ml 100 ml 

injectieflacons (doos van 10)

ULTRAVIST-injectie 300 mg jodium per ml 50 ml 

injectieflacons (doos van 10) 100 ml injectieflacons (doos van 

10) 125 ml injectieflacons (doos van 10) 150 ml injectieflacons 

(doos van 10)

ULTRAVIST-injectie 370 mg jodium per ml 50 ml 

injectieflacons (doos van 10) 100 ml injectieflacons (doos van 

10) 150 ml injectieflacons (doos van 10) 200 ml injectieflacons 

(doos van 10)

NDC-nummer

50419-342-10

50419-344-05

50419-344-10

50419-344-12

50419-344-15

50419-346-05

50419-346-10

50419-346-15

50419-346-20

Inspecteer ULTRAVIST visueel vóór gebruik. Niet gebruiken indien verkleurd, deeltjes (inclusief kristallen) aanwezig zijn, of indien 
containers defect zijn. Aangezien ULTRAVIST Injection een sterk geconcentreerde oplossing is, kan kristallisatie optreden (melkachtig 
troebel uiterlijk en/of sediment op de bodem, of drijvende kristallen).

Zoals met alle contrastmiddelen, mag ULTRAVIST Injection niet worden gemengd of geïnjecteerd in intraveneuze toedieningslijnen die andere 
geneesmiddelen, oplossingen of totale voedingsadditieven bevatten, vanwege de mogelijkheid van chemische onverenigbaarheid.

Dien ULTRAVIST toe op of dichtbij lichaamstemperatuur.
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Als niet-wegwerpapparatuur wordt gebruikt, wees dan zorgvuldig om restverontreiniging met sporen van reinigingsmiddelen te voorkomen.

Trek ULTRAVIST uit de verpakking onder strikt aseptische omstandigheden en gebruik alleen steriele injectiespuiten en transferhulpmiddelen. 
Gebruik onmiddellijk contrastmiddelen die zijn overgebracht naar andere toedieningssystemen.

Bewaar ULTRAVIST bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15-30 ° C (59-86 ° F) en beschermd tegen licht.

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING
Instrueer patiënten die ULTRAVIST-injectie krijgen om hun arts of zorgverlener te informeren over het volgende:

• Als ze zwanger zijn[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.1 )]

• Als ze diabetes hebben of als ze multipel myeloom, feochromocytoom, sikkelcelziekte of schildklieraandoening hebben[zie 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2 ,5.5 )]

• Als ze allergisch zijn voor medicijnen of voedsel, of als ze immuun-, auto-immuun- of immuundeficiëntiestoornissen hebben. Ook als ze enige reactie hebben 

gehad op eerdere injecties van kleurstoffen die zijn gebruikt voor röntgenprocedures[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1 )]

• Alle medicijnen die ze momenteel gebruiken, inclusief vrij verkrijgbare medicijnen

• Adviseer patiënten om hun arts te informeren als ze huiduitslag krijgen na toediening van ULTRAVIST[zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.9)]

Vervaardigd voor:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. 
Whippany, NJ 07981

Gefabriceerd in Duitsland

©2017, Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Alle rechten voorbehouden.
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