
Ang mga highlight na ito ay hindi kasama ang lahat ng impormasyong kailangan upang 

gamitin ang ULTRAVIST Injection nang ligtas at epektibo. Tingnan ang buong 

impormasyon sa pagrereseta para sa ULTRAVIST Injection.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat ------------------------ kontraindikado sa 
mga pasyenteng pediatric dahil sa panganib ng pagkabigo sa bato. (4)

• Mga Reaksyon ng Anaphylactoid: Nagbabanta sa buhay o nakamamatay na anaphylactoid

ang mga reaksyon ay maaaring mangyari sa panahon o pagkatapos ng pangangasiwa ng 

ULTRAVIST, lalo na sa mga pasyente na may mga allergic disorder. (5.1)

• Acute Renal Failure: Ang matinding renal failure ay maaaring mangyari pagkatapos ng 
ULTRAVIST administration, lalo na sa mga pasyenteng may renal insufficiency, diabetes, 
multiple myeloma. Mag-ingat at gamitin ang pinakamababang kinakailangang dosis ng 
ULTRAVIST sa mga pasyenteng may renal dysfunction. (5.2 )

ULTRAVIST (iopromide) Injection, para sa intravenous o intra-

arterial na paggamit Initial US Approval: 1995

BABALA: HINDI PARA SA INTRATHECAL NA PAGGAMIT Tingnan ang 
buong impormasyon sa pagrereseta para sa kumpletong naka-box na 

babala. Ang hindi sinasadyang intrathecal administration ay maaaring 
magdulot ng kamatayan, convulsions, cerebral hemorrhage, coma, paralysis, 
arachnoiditis, acute renal failure, cardiac arrest, seizure, rhabdomyolysis, 
hyperthermia, at brain edema.

• Mga Reaksyon sa Cardiovascular : Ang mga hemodynamic disturbances kabilang ang pagkabigla at pag-

aresto sa puso ay maaaring mangyari sa panahon o ilang sandali pagkatapos ng pangangasiwa ng 

ULTRAVIST. (5.3 )

• Mga Komplikasyon ng Thromboembolic : Angiography ay maaaring nauugnay sa lokal at 
distal na pinsala sa organ, ischemia, thromboembolism at organ failure. Sa mga 
pamamaraang angiographic, isaalang-alang ang posibilidad ng pagtanggal ng mga plake 
o pagkasira o pagbubutas ng pader ng sisidlan. Ang mga katangian ng physicochemical 
ng contrast agent, ang dosis at ang bilis ng iniksyon ay maaaring maka-impluwensya sa 
mga reaksyon. (5.4 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KAMAKAILANG MAHALAGANG PAGBABAGO-------------------- ------

Mga Indikasyon at Paggamit, Mga Intra-Arterial Procedure (1.1) 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT -------------------- -------

Ang ULTRAVIST (iopromide) Injection ay isang radiographic contrast agent na ipinahiwatig para 
sa:

• Cerebral arteriography at peripheral arteriography (300 mg Iodine bawat 
mL) (1.1 )

• Coronary arteriography at left ventriculography, visceral angiography at 
aortography (370 mg Iodine per mL) (1.1 )

• Peripheral venography (240 mg Iodine bawat mL) (1.2 )
• Excretory urography (300 mg Iodine kada mL) (1.2 )
• Contrast computed tomography (CT) imaging ng ulo at katawan (300 mg 

Iodine bawat mL at 370 mg Iodine bawat mL) (1.2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON ------------------- ------------

Karamihan sa mga karaniwang masamang reaksyon (>1%) ay sakit ng ulo, pagduduwal, lugar ng pag-

iniksyon at mga reaksyon sa lugar ng pagbubuhos, vasodilation, pagsusuka, pananakit ng likod, pag-

ihi, pananakit ng dibdib, pananakit, dysgeusia, at abnormal na paningin. (6)

Upang mag-ulat ng mga PINAGHIHINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-
ugnayan sa Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. sa 1-888-842-2937 o FDA sa 1-800 
FDA-1088 owww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON-----------------------

Maingat na isapersonal ang volume at konsentrasyon ng ULTRAVIST Injection na gagamitin para 
sa isang vascular procedure, ayon sa mga partikular na talahanayan ng dosing. Ayusin ang dosis 
na isinasaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng edad, timbang ng katawan, laki ng sisidlan 
at ang bilis ng daloy ng dugo sa loob ng sisidlan. (2 )

• Ang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan ay hindi 

naisagawa. Dahil ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi palaging hinuhulaan ang 

tugon ng tao, ang gamot na ito ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung 

malinaw na kinakailangan. (8.1 )

• Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng ULTRAVIST Injection ay naitatag sa 
populasyon ng bata na higit sa 2 taong gulang. (8.4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE ----------------------

Ang ULTRAVIST Injection ay makukuha sa tatlong lakas: 240 mg Iodine kada mL; 300 mg 
Iodine bawat mL; 370 mg Iodine bawat mL. (3 ) Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE.

Binago: 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA KONTRAINDIKASYON-----------------------------
• Ang ULTRAVIST Injection ay kontraindikado para sa intrathecal na paggamit. (4 ) 
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

BABALA: HINDI PARA SA INTRATHECAL NA PAGGAMIT
Ang hindi sinasadyang intrathecal administration ay maaaring magdulot ng kamatayan, convulsions, cerebral hemorrhage, coma, 
paralysis, arachnoiditis, acute renal failure, cardiac arrest, seizure, rhabdomyolysis, hyperthermia, at brain edema[tingnan ang 
Contraindications (4)].

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

ULTRAVIST®Ang iniksyon ay isang iodinated contrast agent na ipinahiwatig para sa:

1.1 Mga Intra-Arterial na Pamamaraan*

• 300 mg Iodine bawat mL para sa cerebral arteriography at peripheral arteriography

• 370 mg Iodine bawat mL para sa coronary arteriography at left ventriculography, visceral angiography, at aortography

1.2 Mga Pamamaraan sa Intravenous*

• 240 mg Iodine bawat mL para sa peripheral venography

• 300 mg Iodine bawat mL para sa excretory urography

• 300 mg Iodine bawat mL at 370 mg Iodine bawat mL para sa contrast Computed Tomography (CT) ng ulo at katawan (intrathoracic, 
intra-abdominal at retroperitoneal na rehiyon) para sa pagsusuri ng neoplastic at non-neoplastic lesions. Ang pagiging kapaki-
pakinabang ng contrast enhancement para sa pagsisiyasat ng retrobulbar space at ng mababang grade o infiltrative glioma ay 
hindi naipakita.

* Para sa impormasyon sa mga konsentrasyon at dosis para sa Populasyon ng Pediatric[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.3 ) at Paggamit sa Mga 
Partikular na Populasyon (8.4 )].

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON
• Biswal na siyasatin ang ULTRAVIST para sa particulate matter at/o pagkawalan ng kulay, kapag pinahihintulutan ng solusyon at lalagyan. Huwag 

magbigay ng ULTRAVIST kung ang particulate matter at/o pagkawalan ng kulay ay napansin.

• Tukuyin ang dami at konsentrasyon ng ULTRAVIST Injection na gagamitin na isinasaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng edad, timbang ng katawan, 

laki ng sisidlan at ang bilis ng daloy ng dugo sa loob ng sisidlan; isaalang-alang din ang lawak ng opacification na kinakailangan, (mga) istraktura o lugar na 

susuriin, mga proseso ng sakit na nakakaapekto sa pasyente, at kagamitan at teknik na gagamitin. Ang mga partikular na pagsasaayos ng dosis para sa edad, 

kasarian, timbang at paggana ng bato ay hindi pa pinag-aralan para sa ULTRAVIST Injection. Tulad ng lahat ng iodinated contrast agent, ang mas mababang 

dosis ay maaaring magkaroon ng mas kaunting panganib. Ang pagiging epektibo ng ULTRAVIST Injection sa ibaba ng mga dosis na inirerekomenda ay hindi 

pa naitatag.

• Ang maximum na inirerekumendang kabuuang dosis ng yodo sa mga matatanda ay 86 gramo; ang maximum na inirerekumendang kabuuang dosis ng yodo 

ay hindi naitatag para sa mga pasyenteng pediatric.

• I-hydrate ang mga pasyente nang sapat bago at pagkatapos ng pangangasiwa ng ULTRAVIST[tingnan ang Mga Babala at 
Pag-iingat (5.2 )].

• Ang pag-init ng ULTRAVIST sa temperatura ng katawan ilang sandali bago ang pangangasiwa ay maaaring makatulong na mapabuti ang tolerability at kadalian ng 

iniksyon[tingnan kung Paano Ibinibigay/Imbakan at Pangangasiwa (16 )].

2.1 Mga Pamamaraan sa Intra-Arterial

Ang dami at bilis ng iniksyon ng contrast agent ay mag-iiba depende sa lugar ng pag-iiniksyon at sa lugar na sinusuri. Mag-
inject ng contrast sa mga rate na humigit-kumulang katumbas ng flow rate sa sisidlan na ini-inject.

• Cerebral Arteriography (300 mg Iodine kada mL), Coronary Arteriography at Left Ventriculography (370 mg Iodine kada mL), 
Peripheral Arteriography (300 mg Iodine kada mL): tingnanTalahanayan 1.

• Aortography at Visceral Angiography (370 mg Iodine bawat mL):
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Gumamit ng volume at rate ng contrast injection na proporsyonal sa daloy ng dugo at nauugnay sa mga katangian ng vascular at pathological ng 
mga partikular na vessel na pinag-aaralan. Huwag lumampas sa 225 ML bilang kabuuang dosis para sa pamamaraan.

Talahanayan 1: Mga Iminungkahing Iisang Dosis ng Iniksyon para sa Mga Pamamaraan sa Intra-Arterial na Pang-adulto

Cerebral

Arteriography
(300 mg Iodine bawat mL)

Peripheral Arteriography 

(300 mg Iodine bawat mL)

Coronary Arteriography
at

Kaliwang Ventriculography

(370 mg Iodine bawat mL)

Mga Carotid Artery 3–12 ML

4–12 ML

20–50 ML

-
-
-

-
-
-

Vertebral Arterya

Aortic Arch Injection (4 na pag-aaral ng daluyan)

Kanang Coronary Artery -
-
-

-
-
-

3–14 ML

3–14 ML

30–60 ML
Kaliwang Coronary Artery

Kaliwang Ventricle

Aorta

Mga Pangunahing Sangay ng Abdominal Aorta

-
-

-
-

-
-

Subclavian o Femoral Artery

Aortic Bifurcation (distal runoff)

-
-

5–40 ML

25–50 ML

-
-

Pinakamataas na Kabuuang Dosis 150 ML 250 ML 225 ML

2.2 Mga Pamamaraan sa Intravenous

• Peripheral Venography (240 mg Iodine bawat mL):

Mag-inject ng pinakamababang volume na kinakailangan upang mailarawan nang kasiya-siya ang mga istrukturang sinusuri. Huwag lumampas sa 250 ML 

bilang kabuuang dosis para sa pamamaraan.

• Contrast Computed Tomography (CT) (300 mg Iodine bawat mL at 370 mg Iodine bawat mL) at Excretory Urography (300 mg Iodine 
bawat mL): tingnanTalahanayan 2.

Talahanayan 2: Iminungkahing ULTRAVIST Injection Dosing para sa Pang-adultong Intravenous Contrast Administration

Contrast Computed
Tomography

(370 mg Iodine bawat mL)

Excretory Urography
(300 mg Iodine bawat mL)

Contrast Computed Tomography
(300 mg Iodine bawat mL)

Humigit-kumulang 300 mg
Iodine bawat kilo ng katawan wt. (Mga 

matatanda na may normal na bato

function)

Excretory Urography - -

Ulo - 50–200 ML 41–162 mL

Katawan

Bolus Injection -
-

50–200 ML

100–200 ML

41–162 mL

81–162 mLMabilis na Pagbubuhos

Pinakamataas na Kabuuang Dosis 100 mL (30 g yodo) 200 mL (60 g yodo) 162 mL (60 g yodo)

2.3 Dosis ng Pediatric

Ang inirerekumendang dosis sa mga bata na higit sa 2 taong gulang para sa mga sumusunod na pagsusuri ay:

• Intra-arterial:

Mga silid ng puso at mga kaugnay na arterya(370 mg Iodine bawat mL):

Mag-iniksyon ng 1 hanggang 2 mililitro kada kilo (mL/kg). Huwag lumampas sa 4 mL/kg bilang kabuuang dosis.
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• Intravenous:

Contrast Computerized Tomography o Excretory Urography (300 mg Iodine bawat mL): Mag-iniksyon ng 1 hanggang 

2 mL/kg. Huwag lumampas sa 3 mL/kg bilang kabuuang dosis.

Ang mga relasyon sa kaligtasan at pagiging epektibo ng iba pang mga dosis, konsentrasyon o pamamaraan ay hindi pa naitatag[tingnan ang 
Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.4 ) at Clinical Pharmacology (12.3 )].

3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE
Ang ULTRAVIST Injection ay isang nonionic, sterile, clear, walang kulay hanggang bahagyang dilaw, walang amoy, walang pyrogen na aqueous solution 
ng iopromide, na naglalaman ng 2.42 mg/mL tromethamine buffer at 0.1 mg/mL edetate calcium disodium stabilizer.

Available ang ULTRAVIST Injection sa tatlong lakas: 240 mg Iodine 

per mL ay nagbibigay ng 498.72 mg/mL iopromide 300 mg Iodine 

per mL ay nagbibigay ng 623.4 mg/mL iopromide 370 mg Iodine 

bawat mL ay nagbibigay ng 768.86 mg/mL iopromide

4 KONTRAINDIKASYON
• Huwag ibigay ang ULTRAVIST Injection sa intrathecally. Ang hindi sinasadyang intrathecal administration ay maaaring magdulot ng 

kamatayan, convulsions, cerebral hemorrhage, coma, paralysis, arachnoiditis, acute renal failure, cardiac arrest, seizure, 
rhabdomyolysis, hyperthermia, at brain edema.

• Ang paghahanda sa pag-aalis ng tubig (halimbawa, matagal na pag-aayuno at pagbibigay ng laxative) bago ang ULTRAVIST Injection ay 
kontraindikado sa mga pediatric na pasyente dahil sa panganib ng talamak na pagkabigo sa bato.

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat
5.1 Mga Reaksyong Anaphylactoid

Ang mga reaksyong anaphylactoid na nagbabanta sa buhay o nakamamatay, ay maaaring mangyari sa panahon o pagkatapos ng pangangasiwa ng ULTRAVIST. 

Kasama sa mga manifestations ang respiratory arrest, laryngospasm, bronchospasm, angioedema, at shock. Ang pagtaas ng panganib ay nauugnay sa isang 

kasaysayan ng nakaraang reaksyon sa isang contrast agent (3-fold), isang kilalang sensitivity sa yodo at mga kilalang allergic disorder (iyon ay, bronchial asthma, 

hay fever at food allergy) o iba pang hypersensitivities (2-fold).Maging labis na pag-iingat kapag isinasaalang-alang ang paggamit ng mga iodinated contrast agent 

sa mga pasyenteng may mga kasaysayan o karamdamang ito.

Ang mga pasilidad ng emerhensiya at mga tauhan na sinanay sa paggamot ng mga reaksyon ng anaphylactoid ay dapat na magagamit nang hindi bababa sa 30 hanggang 

60 minuto pagkatapos ng pangangasiwa ng ULTRAVIST.

5.2 Contrast Induced Acute Kidney Injury

Ang matinding pinsala sa bato, kabilang ang pagkabigo sa bato, ay maaaring mangyari pagkatapos ng intravascular administration ng ULTRAVIST. 
Ang mga salik sa panganib ay kinabibilangan ng: pre-existing renal insufficiency, dehydration, diabetes mellitus, congestive heart failure, advanced 
vascular disease, matatandang edad, sabay-sabay na paggamit ng mga nephrotoxic o diuretic na gamot, multiple myeloma / paraproteinemia, paulit-
ulit at/o malalaking dosis ng ULTRAVIST.

Gamitin ang pinakamababang kinakailangang dosis ng ULTRAVIST sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato. I-hydrate nang sapat ang mga pasyente bago 

at pagkatapos ng ULTRAVIST administration.

5.3 Mga Reaksyon sa Cardiovascular

Pinapataas ng ULTRAVIST ang circulatory osmotic load at maaaring magdulot ng talamak o naantala na hemodynamic disturbance sa mga 
pasyenteng may congestive heart failure, malubhang kapansanan sa renal function, pinagsamang sakit sa bato at hepatic, pinagsamang sakit sa 
bato at puso, lalo na kapag ang paulit-ulit at/o malalaking dosis ay ibinibigay.[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7 )].

Sa mga pasyente na nagkaroon ng cardiovascular reactions, karamihan sa mga pagkamatay ay naganap mula sa simula ng iniksyon hanggang 10 minuto 

mamaya; ang pangunahing tampok ay ang pag-aresto sa puso na may sakit na cardiovascular bilang pangunahing pinagbabatayan na kadahilanan. Ang mga 

nakahiwalay na ulat ng hypotensive collapse at shock ay nai-publish.
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Ang pangangasiwa ng ULTRAVIST ay maaaring maging sanhi ng pulmonary edema sa mga pasyente na may pagkabigo sa puso. Batay sa mga nai-publish na ulat, 

ang mga pagkamatay mula sa pangangasiwa ng mga iodinated contrast agent ay mula 6.6 bawat 1 milyon (0.00066 porsiyento) hanggang 1 sa 10,000 pasyente 

(0.01 porsiyento). Obserbahan ang mga pasyenteng may dati nang sakit na cardiovascular sa loob ng ilang oras pagkatapos ng pangangasiwa ng ULTRAVIST.

5.4 Mga Komplikasyon ng Thromboembolic

• Angiography ay maaaring nauugnay sa lokal at distal na pinsala sa organ, ischemia, thromboembolism at organ failure kabilang ang stroke, 
brachial plexus palsy, pananakit ng dibdib, myocardial infarction, sinus arrest, hepato-renal function abnormalities. Para sa mga kadahilanang ito, 
inirerekomenda ang mga maselang pamamaraan ng angiographic, kabilang ang malapit na atensyon sa pagmamanipula ng wire at catheter, 
paggamit ng mga manifold system at/o mga three-way na stopcock, madalas na pag-flush ng catheter gamit ang heparinized saline solution at 
pagliit ng haba ng procedure. Sa mga pamamaraang angiographic, isaalang-alang ang posibilidad ng pagtanggal ng mga plake o pagkasira o 
pagbubutas sa pader ng sisidlan na may resultang mga pseudoaneurysms, pagdurugo sa lugar ng pagbutas, pag-dissection ng coronary artery sa 
panahon ng mga manipulasyon ng catheter at iniksyon ng contrast agent. Ang mga katangian ng physicochemical ng contrast agent, ang dosis at 
ang bilis ng iniksyon ay maaaring maka-impluwensya sa mga reaksyon. Iminumungkahi ang mga iniksyon upang matiyak ang wastong paglalagay 
ng catheter. Ang pagtaas ng trombosis at pag-activate ng sistema ng pandagdag ay naganap din. Ang mga dalubhasang tauhan, at sapat na 
kagamitan at pasilidad para sa agarang resuscitation at cardioversion ay kinakailangan. Subaybayan ang mga electrocardiogram at mahahalagang 
palatandaan sa buong pamamaraan.

• Mag-ingat sa ehersisyo kapag nagsasagawa ng venography sa mga pasyente na may pinaghihinalaang trombosis, phlebitis, malubhang sakit na ischemic, 

lokal na impeksyon, venous thrombosis o isang ganap na nakaharang na venous system.

• Maaaring mangyari ang clotting kapag ang dugo ay nananatiling nakikipag-ugnayan sa mga syringe na naglalaman ng mga iodinated contrast agent.

• Iwasan ang angiography hangga't maaari sa mga pasyente na may homocystinuria dahil sa panganib na magdulot ng thrombosis at 
embolism[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.2 )].

5.5 Mga Reaksyon sa Mga Pasyenteng may Hyperthyroidism, Pheochromocytoma, o Sickle Cell Disease

Thyroid storm sa mga pasyenteng may hyperthyroidism.Ang thyroid storm ay naganap pagkatapos ng intravascular na paggamit ng mga iodinated 
contrast agent sa mga pasyenteng may hyperthyroidism, o may autonomously functioning thyroid nodule. Suriin ang panganib sa mga naturang 
pasyente bago gamitin ang anumang iodinated contrast agent.

Hypertensive crises sa mga pasyente na may pheochromocytoma.Magbigay ng mga iodinated contrast agent na may matinding pag-iingat sa mga pasyenteng may 

kilala o pinaghihinalaang pheochromocytoma. Mag-inject ng minimum na halaga ng contrast na kinakailangan. Suriin ang presyon ng dugo sa buong pamamaraan, 

at magkaroon ng mga hakbang para sa paggamot ng isang hypertensive crisis na madaling magagamit.

Sickle cell disease.Ang mga contrast agent ay maaaring magsulong ng sickling sa mga indibidwal na homozygous para sa sickle cell disease kapag 

pinangangasiwaan nang intravascularly.

5.6 Extravasation

Ang Extravasation ng ULTRAVIST Injection ay maaaring magdulot ng tissue necrosis at/o compartment syndrome, lalo na sa mga pasyenteng may 
malubhang arterial o venous disease.

5.7 Tumaas na Exposure ng Radiation

Ang desisyon na gumamit ng contrast enhancement ay nauugnay sa panganib at tumaas na pagkakalantad sa radiation. Gumamit ng contrast pagkatapos ng 

maingat na pagsusuri ng klinikal, iba pang radiologic na data, at ang mga resulta ng hindi contrast na natuklasan sa CT, na isinasaalang-alang ang tumaas na 

dosis ng radiation at iba pang mga panganib.

5.8 Panghihimasok sa Imahe Interpretasyon

Tulad ng iba pang mga iodinated contrast agent, ang paggamit ng ULTRAVIST Injection ay maaaring malabo ang ilang mga sugat na nakita sa mga non-contrast 

na CT scan. Ang mga na-calcified na sugat ay mas malamang na lumaki. Ang pagpapahusay ng mga tumor pagkatapos ng therapy ay maaaring bumaba. Ang 

opacification ng inferior vermis kasunod ng contrast agent administration ay nagresulta sa false-positive diagnosis. Ang mga cerebral infarction ng kamakailang 

simula ay maaaring mas mahusay na makita sa pagpapahusay ng contrast. Gayunpaman, ang mga mas lumang infarction ay maaaring matakpan ng contrast 

agent.

Sa mga pasyenteng may normal na blood-brain barrier at renal failure, ang mga iodinated contrast agent ay naiugnay sa pagkagambala ng 
bloodbrain barrier at akumulasyon ng contrast sa utak. Ang akumulasyon ng contrast sa utak ay nangyayari rin sa mga pasyente kung saan 
ang blood-brain barrier ay kilala o pinaghihinalaang nagambala.

5

Reference ID: 4130054



5.9 Malubhang Mga Salungat na Reaksyon sa Cutaneous

Ang mga malubhang salungat na reaksyon sa balat (SCAR) ay maaaring umunlad mula 1 oras hanggang ilang linggo pagkatapos ng pangangasiwa ng 
intravascular contrast agent. Kasama sa mga reaksyong ito ang Stevens-Johnson syndrome at toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN), acute generalized 
exanthematous pustulosis (AGEP) at reaksyon ng droga na may eosinophilia at systemic na sintomas (DRESS). Ang kalubhaan ng reaksyon ay maaaring 
tumaas at ang oras sa simula ay maaaring bumaba sa paulit-ulit na pangangasiwa ng contrast agent; Ang mga prophylactic na gamot ay maaaring 
hindi maiwasan o mapawi ang malubhang salungat na reaksyon sa balat. Iwasan ang pagbibigay ng ULTRAVIST sa mga pasyenteng may kasaysayan ng 
malubhang salungat na reaksyon sa balat sa ULTRAVIST.6 MGA MASAMANG REAKSIYON

Ang pinakamahalagang masamang reaksyon ng gamot sa mga pasyenteng tumatanggap ng ULTRAVIST ay anaphylactoid shock, 
contrast induced acute kidney injury, coma, cerebral infarction, stroke, brain edema, convulsion, arrhythmia, cardiac arrest, 
myocardial ischemia, myocardial infarction, cardiac failure, bradycardia, cyanosis, hypotension, shock, dyspnea, pulmonary edema, 
respiratory insufficiency at aspiration.

6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga masamang rate ng reaksyon na naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok 

ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi sumasalamin o mahulaan ang mga rate na 

naobserbahan sa pagsasanay.

Ang sumusunod na talahanayan ng saklaw ng mga reaksyon ay batay sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok kung saan ang ULTRAVIST Injection ay ibinibigay 

sa 1142 na mga pasyente. Kasama sa listahang ito ang lahat ng naiulat na masamang reaksyon anuman ang attribution.

Ang mga salungat na reaksyon ay nakalista ayon sa System Organ Class at sa pagbaba ng pagkakasunud-sunod ng paglitaw para sa mga rate na higit sa 1% sa 

grupong ULTRAVIST: tingnanTalahanayan 3.

Talahanayan 3: MGA MASAMANG REAKSIYON NA INULAT SA > 1% NG MGA PASYENTE NA NAKATANGGAP NG ULTRAVIST
INJECTION SA MGA CLINICAL TRIALS

ULTRAVIST Injection
Klase ng System Organ

Masamang Reaksyon N=1142 (%)

Sakit ng ulo 46 (4)
Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos

Dysgeusia 15 (1.3)
Mga sakit sa mata Abnormal na Paningin 12 (1.1)
Mga karamdaman sa puso Pananakit ng dibdib 18 (1.6)
Mga karamdaman sa vascular Vasodilatation 30 (2.6)

Pagduduwal 42 (3.7)
Gastrointestinal disorder

Pagsusuka 22 (1.9)
Mga karamdaman sa musculoskeletal at connective tissue Sakit sa likod 22 (1.9)
Mga karamdaman sa bato at ihi Pagkamadalian ng ihi 21 (1.8)

Lugar ng iniksyon at lugar ng pagbubuhos

mga reaksyon (pagdurugo,
hematoma, sakit, edema,

erythema, pantal)

41 (3.7)
Pangkalahatang mga karamdaman at mga kondisyon sa lugar ng pangangasiwa

Sakit 13 (1.4)

Ang isa o higit pang mga salungat na reaksyon ay naitala sa 273 ng 1142 (24%) na mga pasyente sa panahon ng mga klinikal na pagsubok, 
kasabay ng pangangasiwa ng ULTRAVIST Injection o sa loob ng tinukoy na tagal ng follow-up na panahon ng pag-aaral (24-72 na oras). Ang 
ULTRAVIST Injection ay kadalasang nauugnay sa mga sensasyon ng init at/o sakit.

Ang malubha, nagbabanta sa buhay at nakamamatay na mga reaksyon ay nauugnay sa pangangasiwa ng iodine-containing contrast media, kabilang ang ULTRAVIST 

Injection. Sa mga klinikal na pagsubok 7/1142 mga pasyente na binigyan ng ULTRAVIST Injection ay namatay 5 araw o mas bago pagkatapos ng pangangasiwa ng gamot. 

Gayundin, 10/1142 na mga pasyente na binigyan ng ULTRAVIST Injection ay nagkaroon ng malalang masamang pangyayari.

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay naobserbahan sa ≤ 1% ng mga paksa na tumatanggap ng ULTRAVIST Injection: 

Mga karamdaman sa puso:atrioventricular block (kumpleto), bradycardia, ventricular extrasystole

Gastrointestinal disorder:discomfort sa tiyan, pananakit ng tiyan, pananakit ng tiyan sa itaas, paninigas ng dumi, pagtatae, tuyong bibig, 
dyspepsia, gastrointestinal disorder, sakit sa gastrointestinal, nadagdagan ang paglalaway, discomfort sa tiyan, rectal tenesmus
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Pangkalahatang mga karamdaman at mga kondisyon sa lugar ng pangangasiwa:asthenia, discomfort sa dibdib, panginginig, labis na pagkauhaw, 

extravasation, pakiramdam ng init, hyperhidrosis, malaise, edema peripheral, pyrexia

Mga karamdaman sa immune system:hika, edema ng mukha

Mga Pagsisiyasat:nadagdagan ang lactate dehydrogenase ng dugo, nadagdagan ang urea ng dugo, nadagdagan ang hemoglobin, nadagdagan ang bilang ng mga 

puting selula ng dugo

Mga karamdaman sa musculoskeletal at connective tissue:arthralgia, pananakit ng musculoskeletal, myasthenia, pananakit ng leeg, pananakit sa 

sukdulan

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos:pagkabalisa, pagkalito, kombulsyon, pagkahilo, hypertonia, hypesthesia, 
incoordination, neuropathy, antok, disorder sa pagsasalita, panginginig, paresthesia, visual field defect

Mga sakit sa saykayatriko:pagkabalisa

Mga karamdaman sa bato at ihi:dysuria, sakit sa bato, pagpapanatili ng ihi

Mga karamdaman sa paghinga, thoracic at mediastinal:apnea, tumaas ang ubo, dyspnea, hypoxia, pharyngeal edema, 
pharyngitis, pleural effusion, pulmonary hypertension, respiratory disorder, sore throat

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue:erythema, pruritus, pantal, urticaria

Mga karamdaman sa vascular:coronary artery thrombosis, flushing, hypertension, hypotension, peripheral vascular disorder, 
syncope, vascular anomaly

6.2 Karanasan sa Postmarketing

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit pagkatapos ng pag-apruba ng ULTRAVIST Injection. Dahil ang mga reaksyong 

ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o 

magtatag ng isang sanhi na kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Ang mga masamang reaksyon na iniulat sa dayuhang pagsubaybay sa postmarketing at iba pang mga pagsubok sa paggamit ng ULTRAVIST Injection ay kinabibilangan ng:

Mga karamdaman sa puso:pag-aresto sa puso, ventricular fibrillation, atrial fibrillation, tachycardia, palpitations, congestive heart 
failure, myocardial infarction, angina pectoris

Mga sakit sa tainga at labirint:vertigo, ingay sa tainga

Mga sakit sa endocrine:hyperthyroidism, thyrotoxic crisis, hypothyroidism; Ang mga pagsusuri sa function ng thyroid na nagpapahiwatig ng 

hypothyroidism o lumilipas na pagsugpo sa thyroid ay hindi karaniwang naiulat kasunod ng iodinated contrast administration sa mga pasyenteng 

nasa hustong gulang at pediatric, kabilang ang mga sanggol. Ang ilang mga pasyente ay ginagamot para sa hypothyroidism.

Mga sakit sa mata:mydriasis, lacrimation disorder Gastrointestinal disorder:

dysphagia, pamamaga ng mga glandula ng salivary

Mga karamdaman sa immune system:reaksyon ng anaphylactoid (kabilang ang mga nakamamatay na kaso), respiratory arrest, 
anaphylactoid shock, angioedema, laryngeal edema, laryngospasm, bronchospasm, hypersensitivity

Mga karamdaman sa musculoskeletal at connective tissue:compartment syndrome sa kaso ng extravasation

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos:cerebral ischemia/infarction, paralysis, paresis, transient cortical blindness, aphasia, coma, 
kawalan ng malay, amnesia, hypotonia, paglala ng mga sintomas ng myasthenia gravis

Mga karamdaman sa bato at ihi:pagkabigo sa bato, hematuria

Mga karamdaman sa paghinga, thoracic at mediastinal:pulmonary edema, acute respiratory distress syndrome, hika

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue:Ang mga reaksyon ay mula sa banayad (hal. pantal, pamumula, pruritus, urticaria at pagkawalan 
ng kulay ng balat) hanggang sa malala [hal. Stevens-Johnson Syndrome at toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN), acute generalized 
exanthematous pustulosis (AGEP) at reaksyon sa droga na may eosinophilia at systemic na mga sintomas (DAMIT)].

Mga karamdaman sa vascular:vasospasm
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6.3 Pediatrics

Ang pangkalahatang katangian, kalidad, at kalubhaan ng mga salungat na reaksyon sa mga pasyenteng pediatric ay karaniwang katulad sa mga iniulat sa mga 

pasyenteng nasa hustong gulang. Ang mga karagdagang masamang reaksyon na iniulat sa mga pediatric na pasyente mula sa pagsubaybay sa marketing sa ibang 

bansa o iba pang impormasyon ay:epistaxis, angioedema, migraine, joint disorder (effusion), muscle cramps, mucous membrane disorder (mucosal swelling), 
conjunctivitis, hypoxia, fixed eruptions, vertigo, diabetes insipidus, at brain edema [tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.4 )].

7 MGA INTERAKSYON SA DROGA

7.1 Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga at Droga

Sa mga pasyente na may kapansanan sa bato, ang mga biguanides ay maaaring maging sanhi ng lactic acidosis. Lumilitaw na pinapataas ng ULTRAVIST ang 

panganib ng biguanide na sapilitan ng lactic acidosis, posibleng bilang resulta ng lumalalang paggana ng bato[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2 )].

Ang mga pasyente sa mga beta-blocker ay maaaring hindi tumutugon sa mga karaniwang dosis ng epinephrine na ginagamit upang gamutin ang mga reaksiyong alerhiya. 

Dahil sa panganib ng mga reaksyon ng hypersensitivity, mag-ingat kapag nagbibigay ng mga iodinated contrast agent sa mga pasyenteng kumukuha ng betablockers.

Ang mga interleukin ay nauugnay sa isang pagtaas ng pagkalat ng mga naantalang reaksyon ng hypersensitivity pagkatapos ng iodinated contrast agent 

administration. Kasama sa mga reaksyong ito ang lagnat, panginginig, pagduduwal, pagsusuka, pruritus, pantal, pagtatae, hypotension, edema, at oliguria.

Ang pagkalason sa bato ay naiulat sa ilang mga pasyente na may kapansanan sa atay na ibinigayisang bibigcholecystographic agent na sinusundan ng 
intravascular contrast agent. Samakatuwid, ang pangangasiwa ng anumang intravascular contrast agent ay dapat na ipagpaliban sa mga pasyente na 
kamakailan ay nakatanggap ng cholecystographic contrast agent.

Huwag ihalo ang ibang gamot sa ULTRAVIST Injection[tingnan kung Paano Ibinibigay/Imbakan at Pangangasiwa (16 )].

7.2 Mga Pakikipag-ugnayan sa Pagsusuri sa Drug-Laboratory Mga 

Pagsusuri sa Function ng Thyroid:

Ang mga resulta ng mga pag-aaral na nakatali sa protina na yodo at radioactive iodine uptake, na nakadepende sa pagtatantya ng iodine, ay hindi tumpak na 

magpapakita ng function ng thyroid nang hindi bababa sa 16 na araw pagkatapos ng pangangasiwa ng mga iodinated contrast agent. Gayunpaman, ang mga 

pagsusuri sa function ng thyroid na hindi nakadepende sa mga pagtatantya ng yodo, halimbawa, T3resin uptake at kabuuang o libreng thyroxine (T4) hindi 

apektado ang mga pagsusuri.

Laboratory Assay ng Coagulation Parameters, Fibrinolysis at Complement System:

Ang epekto ng iopromide sa mga kadahilanan ng coagulation sasa vitronadagdagan ang mga pagsusuri sa ibinibigay na dosis. Ang 
coagulation, fibrinolysis at complement activation ay nasuri gamit ang standard citrated human plasma sa mga sumusunod na assays: 
thrombin time, thrombin coagulase time, calcium thromboplastin time, partial thromboplastin time, plasminogen, thrombin, alpha-2 
antiplasmin at factor XIIa activity. Halos kumpleto na ang pagsugpo sa thrombin. Hindi available ang data sa reversibility. Ang oras ng 
thrombin ay tumaas mula sa humigit-kumulang 20 segundo sa isang iopromide na konsentrasyon na 10 mg Iodine bawat mL, hanggang sa 
100 segundo sa isang iopromide na konsentrasyon na 70 mg Iodine bawat mL.

Ang PTT ay tumaas mula sa humigit-kumulang 50 segundo sa isang iopromide na konsentrasyon na 10 mg Iodine bawat mL, hanggang sa humigit-
kumulang 100 segundo sa isang iopromide na konsentrasyon na 70 mg Iodine bawat mL. Ang isang katulad na pagtaas ay nabanggit sa oras ng 
thrombin coagulase. Ang mas mababang mga epekto ay nabanggit sa oras ng calcium thromboplastin. Ang oras ng coagulation ay tumaas mula 13.5 
hanggang 23 segundo sa pinakamataas na konsentrasyon ng iopromide na 70 mg Iodine kada mL. Ang mga produktong Hageman factor split ay 
bumaba ng humigit-kumulang 20%   sa hanay na 10 hanggang 70 mg Iodine bawat mL ng iopromide. Ang Plasminogen ay medyo matatag. Walang 
katibayan ng pag-activate ng fibrinolysis. Ang pandagdag na alternatibong landas ay naisaaktibo. Ang conversion ng Factor B ay tumaas sa paraang 
nakadepende sa dosis. Ang tagal ng mga epektong ito ay hindi pinag-aralan.

Sa vitroAng mga pag-aaral na may dugo ng tao ay nagpakita na ang iopromide ay may kaunting epekto sa coagulation at fibrinolysis. 
Walang Factor XIIa formation ang maipakita. Ang pandagdag na alternatibong landas ay maaari ding isaaktibo.
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8 GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.1 Pagbubuntis

Kategorya ng Pagbubuntis B

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami na isinagawa gamit ang iopromide sa mga daga at kuneho sa mga dosis na hanggang 3.7 g Iodine bawat kg (2.2 beses ang 

maximum na inirerekomendang dosis para sa isang 50 kg na tao, o humigit-kumulang 0.7 beses ang dosis ng tao kasunod ng normalisasyon ng data sa mga 

pagtatantya sa ibabaw ng katawan) nagsiwalat ng walang katibayan ng direktang pinsala sa fetus. Ang embryolethality ay naobserbahan sa mga kuneho na 

nakatanggap ng 3.7 g Iodine kada kg, ngunit ito ay itinuturing na pangalawa sa maternal toxicity. Ang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis 

na kababaihan ay hindi naisagawa. Dahil ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi palaging predictive ng tugon ng tao, ang gamot na ito ay dapat 

gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung malinaw na kinakailangan.

8.3 Mga Inang nagpapasuso

Hindi alam kung ang ULTRAVIST Injection ay excreted sa gatas ng tao. Gayunpaman, maraming mga injectable contrast agent ang inilalabas nang hindi 
nagbabago sa gatas ng tao. Bagama't hindi pa naitatag na ang mga malubhang salungat na reaksyon ay nangyayari sa mga sanggol na nagpapasuso, 
ang pag-iingat ay dapat gawin kapag ang mga intravascular contrast agent ay ibinibigay sa mga babaeng nagpapasuso dahil sa potensyal na 
masamang reaksyon, at dapat isaalang-alang ang pansamantalang paghinto ng pag-aalaga.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng ULTRAVIST Injection ay naitatag sa populasyon ng bata na higit sa 2 taong gulang. Ang paggamit ng 
ULTRAVIST Injection sa mga pangkat ng edad na ito ay sinusuportahan ng ebidensya mula sa sapat at mahusay na kontroladong mga pag-
aaral ng ULTRAVIST Injection sa mga nasa hustong gulang at karagdagang data ng kaligtasan na nakuha sa literatura at iba pang mga ulat sa 
kabuuang 274 na mga pediatric na pasyente. Sa mga ito, mayroong 131 na bata (2–12 taon), 57 kabataan, at 86 na bata na hindi naiulat o iba 
pang edad. Mayroong 148 na babae, 94 na lalaki at 32 kung saan hindi naiulat ang kasarian. Ang pamamahagi ng lahi ay: Caucasian 93 
(33.9%), Black 1 (0.4%), Asian 6 (2.2%), at hindi kilalang 174 (63.5%). Ang mga pasyente na ito ay nasuri sa intra-arterial coronary angiographic 
(n=60), intravenous contrast computerized tomography (CT) (n=87), excretory urography (n=99) at 28 iba pang mga pamamaraan.

Sa mga pediatric na pasyenteng ito, ang isang konsentrasyon ng 300 mg Iodine bawat mL ay ginamit para sa intravenous contrast CT o excretory 
urography. Ang isang konsentrasyon ng 370 mg Iodine bawat mL ay ginamit para sa intra-arterial at intracardiac na pangangasiwa sa radiographic 
na pagsusuri ng mga cavity ng puso at mga pangunahing arterya. Karamihan sa mga pasyenteng pediatric ay nakatanggap ng paunang dami ng 
1-2 mL/kg.

Ang mga pinakamainam na dosis ng ULTRAVIST Injection ay hindi naitatag dahil hindi pinag-aralan ang iba't ibang dami ng iniksyon, 
konsentrasyon at mga rate ng iniksyon. Ang kaugnayan ng dami ng iniksyon na may paggalang sa laki ng target na vascular bed ay 
hindi naitatag. Ang potensyal na pangangailangan para sa pagsasaayos ng dosis batay sa immature renal function ay hindi pa 
naitatag. Sa populasyon ng bata, ang mga parameter ng pharmacokinetic ay hindi naitatag.

Ang mga pasyente ng pediatric na may mas mataas na panganib na makaranas ng masamang reaksyon sa panahon at pagkatapos ng 
pangangasiwa ng anumang contrast agent ay kinabibilangan ng mga may hika, pagiging sensitibo sa gamot at/o allergens, cyanotic at 
acyanotic na sakit sa puso, congestive heart failure, o serum creatinine na higit sa 1.5 mg /dL. Ang mga rate ng pag-iniksyon sa maliliit na 
vascular bed, at ang kaugnayan ng dosis sa dami o konsentrasyon sa maliliit na pediatric na pasyente ay hindi pa naitatag. Mag-ingat sa 
pagpili ng dosis.

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga pasyenteng pediatric na wala pang dalawang taong gulang ay hindi pa naitatag.

8.5 Paggamit ng Geriatric

Ang mga pasyenteng nasa katanghaliang-gulang at matatanda, na walang makabuluhang kapansanan sa pag-andar ng bato, na nakatanggap ng 
ULTRAVIST Injection sa mga dosis na tumutugma sa 9-30 g yodo, ay may average na steady-state na volume ng pamamahagi na nasa pagitan ng 30-40 
L. Mean total at renal clearances ay nasa pagitan 81–125 mL/min at 70–115 mL/min ayon sa pagkakabanggit sa mga pasyenteng ito, at katulad ng mga 
halagang natagpuan sa mga batang boluntaryo. Ang kalahating buhay ng bahagi ng pamamahagi sa populasyon ng pasyenteng ito ay 0.1 oras, ang 
pangunahing yugto ng pag-aalis ng kalahating buhay ay 2.3 oras, at ang kalahating buhay ng yugto ng pag-aalis ng terminal ay 40 oras. Ang paglabas 
ng ihi (97% ng dosis) at paglabas ng fecal (2%) ay maihahambing sa naobserbahan sa mga batang malusog na boluntaryo, na nagmumungkahi na, 
kumpara sa ruta ng bato, ang biliary at/o gastrointestinal excretion ay hindi makabuluhan para sa iopromide.
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8.6 Pinsala sa Bato
Sa mga pasyente na may kapansanan sa bato, ang opacification ng calyces at pelves sa pamamagitan ng iopromide ay maaaring maantala dahil sa mas mabagal na renal 

excretion ng iopromide.

Ang isang pharmacokinetic na pag-aaral sa mga pasyente na may banayad (n=2), katamtaman (n=6), at malubhang (n=3) na kapansanan sa bato ay isinagawa. Ang 

kabuuang clearance ng iopromide ay nabawasan nang proporsyonal sa pagbaba ng baseline sa clearance ng creatinine. Ang plasma AUC ay tumaas ng humigit-

kumulang 2 beses sa mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa bato at 6 na beses sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa bato kumpara sa 

mga paksa na may normal na pag-andar ng bato. Ang terminal half-life ay tumaas mula 2.2 oras para sa mga paksang may normal na paggana ng bato hanggang 

11.6 oras sa mga pasyenteng may malubhang kapansanan sa bato. Ang peak plasma concentration ng iopromide ay hindi naiimpluwensyahan ng lawak ng renal 

impairment. Mag-ingat at gamitin ang pinakamababang kinakailangang dosis ng ULTRAVIST sa mga pasyenteng may renal dysfunction[tingnan ang Mga Babala 
at Pag-iingat (5.2 )].

10 OVERDOSAGE
Ang masamang epekto ng labis na dosis ay nagbabanta sa buhay at nakakaapekto sa pangunahin sa mga sistema ng pulmonary at cardiovascular. 
Ang paggamot sa isang labis na dosis ay nakadirekta sa suporta ng lahat ng mahahalagang function, at agarang institusyon ng symptomatic 
therapy.

Ang ULTRAVIST Injection ay hindi gaanong nagbubuklod sa plasma o serum na protina at, samakatuwid, ay maaaring ma-dialyze.

11 PAGLALARAWAN

Ang ULTRAVIST (iopromide) Injection ay isang nonionic, natutunaw sa tubig na x-ray contrast agent para sa intravascular administration. Ang 
kemikal na pangalan para sa iopromide ayN, N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methyl- 1,3 
benzenedicarboxamide. Ang Iopromide ay may molecular weight na 791.12 (iodine content 48.12%).

Ang Iopromide ay may sumusunod na formula ng istruktura:

Ang ULTRAVIST Injection ay isang nonionic sterile, malinaw, walang kulay hanggang bahagyang dilaw, walang amoy, walang pyrogen na may tubig na 
solusyon ng iopromide, na naglalaman ng 2.42 mg/mL tromethamine buffer at 0.1 mg/mL edetate calcium disodium stabilizer.

Available ang ULTRAVIST Injection sa tatlong lakas: 240 mg Iodine 

per mL ay nagbibigay ng 498.72 mg/mL iopromide 300 mg Iodine 

per mL ay nagbibigay ng 623.4 mg/mL iopromide 370 mg Iodine 

bawat mL ay nagbibigay ng 768.86 mg/mL iopromide

Sa panahon ng paggawa ng ULTRAVIST Injection, ang sodium hydroxide o hydrochloric acid ay maaaring idagdag para sa pH adjustment. 
Ang ULTRAVIST Injection ay may pH na 7.4 (6.5–8) sa 25± 2°C, ay isterilisado sa pamamagitan ng autoclaving at walang mga preservative.
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Ang mga konsentrasyon ng iodine (mg Iodine bawat mL) na magagamit ay may mga sumusunod na katangiang physicochemical:

ULTRAVIST
INJECTION

ULTRAVIST
INJECTION

ULTRAVIST
INJECTION

240 mg yodo
bawat mL

300 mg ng yodo
bawat mL

370 mg ng Iodine
bawat mL

Ari-arian

Osmolality*(mOsmol/kg na tubig) @ 37°C 483 607 774
Osmolarity*(mOsmol/L) @ 37°C 368 428 496
Lagkit (cP) @ 20°C

@ 37°C
4.9
2.8

9.2
4.9

22
10

Densidad (g/mL) @ 20°C
@ 37°C

1.262
1.255

1.330
1.322

1.409
1.399

* Ang osmolality ay sinusukat sa pamamagitan ng vapor-pressure osmometry. Ang osmolarity ay kinakalkula mula sa sinusukat na mga 
konsentrasyon ng osmolal.

Ang mga solusyon ng ULTRAVIST Injection 240 mg Iodine bawat mL, 300 mg Iodine bawat mL at 370 mg Iodine bawat mL ay may mga osmolality 
mula sa humigit-kumulang 1.7 hanggang 2.7 beses kaysa sa plasma (285 mOsmol/kg na tubig).

12 CLINICAL PHARMACOLOGY
12.1 Mekanismo ng Pagkilos

Ang Iopromide ay isang nonionic, water soluble, tri-iodinated x-ray contrast agent para sa intravascular administration.

Ang intravascular injection ng iopromide ay nag-opacifies sa mga sisidlan sa daanan ng daloy ng contrast agent, na nagpapahintulot sa radiographic 

visualization ng mga panloob na istruktura hanggang sa maganap ang makabuluhang hemodilution.

12.2 Pharmacodynamics

Kasunod ng pangangasiwa ng ULTRAVIST, ang antas ng pagpapahusay ng kaibahan ay direktang nauugnay sa nilalaman ng yodo sa ibinibigay na dosis; Ang 

pinakamataas na antas ng iodine plasma ay nangyayari kaagad pagkatapos ng mabilis na intravenous injection. Ang mga antas ng iodine plasma ay mabilis na 

bumabagsak sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ito ay maaaring isaalang-alang sa pamamagitan ng pagbabanto sa vascular at extravascular fluid compartments.

Intravascular Contrast: Ang pagpapahusay ng contrast ay lumilitaw na pinakamahusay kaagad pagkatapos ng bolus injection (15 segundo hanggang 120 segundo). Kaya, ang 

pinakamalaking pagpapahusay ay maaaring makita ng isang serye ng magkasunod na dalawa hanggang tatlong segundong pag-scan na ginawa sa loob ng 30 hanggang 90 

segundo pagkatapos ng iniksyon (iyon ay, dynamic na computed tomographic imaging).

Ang ULTRAVIST Injection ay maaaring makita sa renal parenchyma sa loob ng 30–60 segundo kasunod ng mabilis na intravenous injection. Ang 
opacification ng calyces at pelves sa mga pasyente na may normal na renal function ay nagiging maliwanag sa loob ng 1-3 minuto, na may 
pinakamabuting contrast na nagaganap sa loob ng 5-15 minuto.

Sa kaibahan ng CT, ang ilang mga katangian ng pagganap ay naiiba sa utak at katawan. Sa kaibahan ng CT ng katawan, ang mga iodinated 
contrast agent ay mabilis na nagkakalat mula sa vascular papunta sa extravascular space. Kasunod ng pangangasiwa ng mga iodinated 
contrast agent, ang pagtaas ng tissue density sa x-ray ay nauugnay sa daloy ng dugo, ang konsentrasyon ng contrast agent, at ang pagkuha ng 
contrast agent ng iba't ibang interstitial tissues. Ang pagpapahusay ng contrast ay dahil sa anumang kamag-anak na pagkakaiba sa 
extravascular diffusion sa pagitan ng mga katabing tissue.

Sa normal na utak na may buo na blood-brain barrier, ang contrast ay karaniwang dahil sa pagkakaroon ng iodinated contrast agent sa loob 
ng intravascular space. Ang radiographic na pagpapahusay ng mga sugat sa vascular, tulad ng arteriovenous malformations at aneurysms, ay 
nakasalalay sa nilalaman ng iodine ng circulating blood pool.

Sa mga tissue na may break sa blood-brain barrier, nag-iipon ang contrast agent sa loob ng interstitial brain tissue. Ang oras hanggang sa maximum na contrast 

enhancement ay maaaring mag-iba mula sa oras na ang pinakamataas na antas ng yodo sa dugo ay naabot hanggang 1 oras pagkatapos ng intravenous bolus 

administration. Ang pagkaantala na ito ay nagmumungkahi na ang radiographic contrast enhancement ay hindi bababa sa bahagi na nakadepende sa 

akumulasyon ng iodine na naglalaman ng medium sa loob ng lesyon at sa labas ng blood pool. Ang mekanismo kung saan ito nangyayari ay hindi malinaw.

Para sa impormasyon sa mga parameter ng coagulation, fibrinolysis at complement system[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.2 )].
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12.3 Pharmacokinetics

Pamamahagi

Pagkatapos ng intravenous administration sa malusog na mga batang boluntaryo, ang plasma iopromide concentration time profile ay nagpapakita ng isang 

paunang bahagi ng pamamahagi na may kalahating buhay na 0.24 na oras; isang pangunahing yugto ng pag-aalis na may kalahating buhay na 2 oras; at isang 

terminal elimination phase na may kalahating buhay na 6.2 oras. Ang kabuuang dami ng pamamahagi sa steady state ay humigit-kumulang 16 L na 

nagmumungkahi ng pamamahagi sa extracellular space. Ang plasma protein binding ng iopromide ay 1%.

Maaaring tumawid ang mga iodinated contrast agent sa blood-brain barrier[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.8 )]. 

Metabolismo

Ang Iopromide ay hindi na-

metabolize. Pag-aalis

Ang mga halaga na pinalabas na hindi nagbabago sa ihi ay kumakatawan sa 97% ng dosis sa mga batang malusog na paksa. 2% lamang ng dosis ang nakuhang 

muli sa mga dumi. Ang mga katulad na pagbawi sa ihi at dumi ay sinusunod sa mga nasa katanghaliang-gulang at matatandang pasyente. Iminumungkahi ng 

paghahanap na ito na, kumpara sa ruta ng bato, ang biliary at/o gastrointestinal excretion ay hindi mahalaga para sa iopromide. Sa panahon ng mas mabagal na 

yugto ng terminal, 3% lamang ng dosis ang inaalis; 97% ng dosis ay itinatapon sa mga naunang yugto, ang pinakamalaking bahagi nito ay nangyayari sa panahon 

ng pangunahing yugto ng pag-aalis. Ang ratio ng renal clearance ng iopromide sa creatinine clearance ay 0.82 na nagmumungkahi na ang iopromide ay 

pangunahing pinalabas sa pamamagitan ng glomerular filtration. Posible ang karagdagang tubular reabsorption. Ang mga pharmacokinetics ng iopromide sa mga 

intravenous na dosis hanggang sa 80 g yodo, ay proporsyonal sa dosis at unang pagkakasunud-sunod.

Ang average na kabuuang at renal clearance ay 107 mL/min at 104 mL/min, ayon sa pagkakabanggit. Mga 

Partikular na Populasyon

Ang isang pharmacokinetic na pag-aaral ay isinagawa sa 11 mga pasyente na may kapansanan sa bato[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.6 )].

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY
13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng hayop ay hindi isinagawa kasama ang iopromide upang suriin ang mga potensyal na carcinogenic o mga epekto sa 

pagkamayabong. Ang Iopromide ay hindi genotoxic sa isang serye ng mga pag-aaral kabilang ang Ames test, isangsa vitropagsusuri ng mga lymphocytes ng 

tao ng mga chromosomal aberrations, isangsa vivomouse micro-nucleus assay, at sa isangsa vivomouse dominant lethal assay.

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

Ang ULTRAVIST Injection ay ibinibigay sa 708 mga pasyente; 1 pasyente ay mas mababa sa 18 taong gulang, 
347 mga pasyente ay nasa pagitan ng 18 at 59 taong gulang, at 360 mga pasyente ay katumbas o higit sa 60 
taong gulang; ang ibig sabihin ng edad ay 56.6 taon (saklaw 17–88). Sa 708 na mga pasyente, 446 (63%) ay 
lalaki at 262 (37%) ay babae. Ang pamamahagi ng lahi ay: Caucasian 463 (65.4%), Black 95 (13.4%), Hispanic 
36 (5.1%), Asian 11 (1.6 %), at iba pa o hindi kilalang 103 (14.5%). Ang pagtatasa ng pagiging epektibo ay 
batay sa pandaigdigang pagsusuri ng kalidad ng mga radiograph sa pamamagitan ng rating visualization 
bilang alinman sa mahusay, mabuti, mahina, o walang larawan, at sa kakayahang gumawa ng diagnosis. 
Limang (5) intra-arterial at tatlong (3) intravenous procedure ang pinag-aralan na may 1 sa 4 na 
konsentrasyon (370 mg Iodine kada mL, 300 mg Iodine kada mL, 240 mg Iodine kada mL, at 150 mg Iodine 
kada mL).
Sinuri ang cerebral arteriography sa dalawang randomized, double-blind na klinikal na pagsubok ng ULTRAVIST Injection 300 mg Iodine kada mL sa 80 
pasyente na may mga kondisyon tulad ng binagong cerebrovascular perfusion at/o permeability na nagaganap sa mga sakit sa central nervous system 
dahil sa iba't ibang mga karamdaman sa CNS. Ang mga rating ng visualization ay mabuti o mahusay sa 99% ng mga pasyente na may ULTRAVIST 
Injection; isang radiologic diagnosis ang ginawa sa karamihan ng mga pasyente. Ang kumpirmasyon ng radiologic na natuklasan sa pamamagitan ng 
iba pang mga diagnostic na pamamaraan ay hindi nakuha.

Ang coronary arteriography/left ventriculography ay nasuri sa dalawang randomized, double-blind clinical trials at isang unblinded, 
unrandomized clinical trial ng ULTRAVIST Injection 370 mg Iodine kada mL sa 106 na pasyente na may mga kondisyon tulad ng binagong 
coronary artery perfusion dahil sa metabolic cause at sa mga pasyenteng may mga kondisyon tulad ng binago
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paggana ng ventricular. Ang mga rating ng visualization ay mabuti o mahusay sa 99% o higit pa sa mga pasyente, isang radiologic diagnosis ang ginawa sa 

karamihan ng mga pasyente. Ang isang kumpirmasyon ng radiologic na natuklasan sa pamamagitan ng iba pang mga diagnostic na pamamaraan ay hindi 

nakuha.

Ang aortography/visceral angiography ay nasuri sa dalawang randomized, double-blind na klinikal na pagsubok sa 78 mga pasyente na may 
mga kondisyon tulad ng binagong aortic blood flow at/o visceral vascular disorders. Ang mga rating ng visualization ay mabuti o mahusay sa 
karamihan ng mga pasyente; isang radiologic diagnosis ang ginawa sa 99% ng mga pasyente na may ULTRAVIST Injection. Ang isang 
kumpirmasyon ng radiologic na natuklasan sa pamamagitan ng iba pang mga diagnostic na pamamaraan ay hindi nakuha. Ang mga panganib 
ng renal arteriography ay hindi masuri.

Ang contrast CT ng ulo at katawan ay nasuri sa tatlong randomized, double-blind na klinikal na pagsubok ng ULTRAVIST Injection 300 mg Iodine bawat mL sa 95 

mga pasyente na may mga vascular disorder. Ang mga rating ng visualization ay mabuti o mahusay sa 99% ng mga pasyente; isang radiologic diagnosis ang 

ginawa sa karamihan ng mga pasyente. Ang isang kumpirmasyon ng contrast CT na natuklasan sa pamamagitan ng iba pang mga diagnostic na pamamaraan ay 

hindi nakuha.

Ang ULTRAVIST Injection ay nasuri sa isang blinded reader trial para sa CT ng ulo at katawan. Kabilang sa 382 mga pasyente na nasuri 
sa ULTRAVIST Injection 370 mg Iodine bawat mL, ang mga rating ng visualization ay mabuti o mahusay sa humigit-kumulang 97% ng 
mga pasyente.

Ang peripheral venography ay nasuri sa dalawang randomized, double-blind na klinikal na pagsubok ng ULTRAVIST Injection 240 mg Iodine kada mL sa 63 mga 

pasyente na may mga karamdaman na nakakaapekto sa venous drainage ng mga limbs. Ang mga rating ng visualization ay mabuti o mahusay sa 100% ng mga 

pasyente; isang radiologic diagnosis ang ginawa sa karamihan ng mga pasyente. Ang isang kumpirmasyon ng radiologic na natuklasan sa pamamagitan ng iba 

pang mga diagnostic na pamamaraan ay hindi nakuha.

Ang mga katulad na pag-aaral ay nakumpleto na may maihahambing na mga natuklasan na nabanggit sa intra-arterial digital subtraction 

angiography, peripheral arteriography at excretory urography.

16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING

Ang ULTRAVIST Injection ay isang sterile, malinaw, walang kulay hanggang bahagyang dilaw, walang amoy, walang pyrogen na may tubig na solusyon na available 

sa tatlong lakas.

Glass Vials

ULTRAVIST Injection 240 mg Iodine kada mL 

100 mL vial (karton ng 10)

ULTRAVIST Injection 300 mg Iodine kada mL 

50 mL vial (karton ng 10) 100 mL vial (karton ng 

10) 125 mL vial (karton ng 10) 150 mL vial (karton 

ng 10)

ULTRAVIST Injection 370 mg Iodine kada mL 

50 mL vial (karton ng 10) 100 mL vial (karton ng 

10) 150 mL vial (karton ng 10) 200 mL vial (karton 

ng 10)

Numero ng NDC

50419-342-10

50419-344-05

50419-344-10

50419-344-12

50419-344-15

50419-346-05

50419-346-10

50419-346-15

50419-346-20

Biswal na suriin ang ULTRAVIST bago gamitin. Huwag gamitin kung kupas ang kulay, kung may particulate matter (kabilang ang mga kristal), o kung 
may depekto ang mga lalagyan. Dahil ang ULTRAVIST Injection ay isang mataas na konsentradong solusyon, maaaring mangyari ang crystallization 
(mala-gatas na hitsura at/o sediment sa ibaba, o mga lumulutang na kristal).

Tulad ng lahat ng contrast agent, dahil sa potensyal para sa hindi pagkakatugma ng kemikal, huwag ihalo o iturok ang ULTRAVIST Injection sa 
mga intravenous administration lines na naglalaman ng iba pang mga gamot, solusyon o kabuuang nutritional admixtures.

Ibigay ang ULTRAVIST sa o malapit sa temperatura ng katawan.
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Kung gagamitin ang mga kagamitang hindi maitapon, mag-ingat nang mabuti upang maiwasan ang natitirang kontaminasyon na may mga bakas ng mga ahente sa paglilinis.

I-withdraw ang ULTRAVIST mula sa lalagyan nito sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyong aseptiko gamit lamang ang mga sterile syringe at mga 
transfer device. Gumamit kaagad ng mga contrast agent na inilipat sa ibang mga sistema ng paghahatid.

Itabi ang ULTRAVIST sa 25°C (77°F); pinahihintulutan ang mga ekskursiyon sa 15–30°C (59–86°F) at protektado mula sa liwanag.

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Atasan ang mga pasyenteng tumatanggap ng ULTRAVIST Injection na ipaalam sa kanilang doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang mga sumusunod:

• Kung sila ay buntis[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.1 )]

• Kung sila ay diabetic o kung mayroon silang multiple myeloma, pheochromocytoma, sickle cell disease o thyroid disorder[tingnan ang 
Mga Babala at Pag-iingat (5.2 ,5.5 )]

• Kung sila ay allergic sa anumang gamot o pagkain, o kung mayroon silang immune, autoimmune o immune deficiency disorder. Gayundin, kung mayroon 

silang anumang reaksyon sa mga nakaraang iniksyon ng mga tina na ginamit para sa mga pamamaraan ng x-ray[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1
)]

• Lahat ng mga gamot na kasalukuyan nilang iniinom, kabilang ang mga gamot na hindi reseta (nabibili sa reseta).

• Payuhan ang mga pasyente na ipaalam sa kanilang manggagamot kung magkakaroon sila ng pantal pagkatapos makatanggap ng ULTRAVIST[tingnan ang Mga Babala at Pag-

iingat (5.9)]

Ginawa para sa:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. 
Whippany, NJ 07981

Ginawa sa Germany

©2017, Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Nakalaan ang lahat ng karapatan.
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