
Optimizează calitatea imaginii, 
confortul pacientului şi încrederea clinicianului

Ioversol



  OptiRAY® (ioversol) este o substanţă de contrast 
non-ionică pe bază de iod, cu osmolaritate şi 
vâscozitate reduse.

   OptiRAY® (ioversol) este astfel conceput încât 
să fie inactiv terapeutic şi inert biologic la 
momentul injectării în organism, asigurând 
o bună vizualizare a organului sau ţesutului 

investigat prin procedurile radiologice pentru 
care este aprobat: computer tomografie (CT) şi 
fluoroscopie

 Începând din 1989 au fost comercializate 
212,3 milioane de doze de OptiRAY®  (toate  
concentraţiile)1.

Substanță de contrast pentru radiologie, 
ușor de utilizat

  6 grupări hidroxil (-OH) distribuite uniform în jurul inelului benzenic 

   Fără gruparea metil (CH3-)2,3,4

Structura moleculară

 OptiRAY® cu 6 grupări hidroxil şi nicio grupare metil 
este o substanţă de contrast pentru uz radiologic 
monomerică, non-ionică, cu osmolaritate redusă şi 
cu un grad ridicat de hidrofilie

  Substanţa de contrast trebuie să aibă un caracter 
puternic hidrofil, pentru reducerea semnificativa a 

toxicităţii chimice3, dar si caracter hidrofob, 
pentru a diminua  interacţiunile mediului 
de contrast cu structurile lipofile, precum 
proteinele, lipoproteinele, enzimele şi 
membranele celulare2

Hidrofilia

Molecula OptiRAY® (ioversol)

CH3CH3CH3CH3CH3CH3

 Hirshfeld et al6 şi McGaughey et al7 au demonstrat, în studiile clinice efectuate, că OptiRAY® nu 
induce nicio modificare semnificativă electrocardiografică sau de hemodinamică în procedurile 
de ventriculografie şi arteriografie coronariană.

 În 2009, doctorul Tatsuya Gomi, de la 
Spitalul Ohashi al Universităţii din Toho,  
a publicat un studiu comparativ al reacţiilor 
adverse acute observate prin folosirea a 
cinci substanţe de contrast iodate,  
non-ionice, cu osmolaritate redusă5

 Studiul a constatat că OptiRAY® era una 
dintre substanţele de contrast cu cea 
mai mică incidenţă a reacţiilor adverse 
acute5

Tolerabilitate bună

Incidenţa reacţiilor adverse acute apărute în decurs 
de o oră de la injectarea substanţei de contrast5

Tabelul 2
Adaptat după Gomi et al.1
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Eficiență optimă 
OptiRAY

®           Indicaţii şi utilizare conform RCP*

OptiRAY 350

n Indicat la adulţi pentru utilizarea în angiografie la nivelul întregului 
sistem cardiovascular, inclusiv agiografie coronariană, periferică, 
viscerală și renală, aortografie și ventriculografie stângă

n Indicat la adulţi în investigaţii prin tomografie computerizată cu 
substanţă de contrast la nivelul capului și corpului, pentru urografie  
intravenoasă, angiografie/venografie intravenoasă cu substracţie 
digitală (IA-DSA, IV-DSA)

OptiRAY 320

n  Indicat la adulţi pentru angiografia cerebrală, coronariană, 
periferică, viscerală şi renală, venografie, aortografie şi 
ventriculografie stângă, venografie și urografie intravenoasă

n  Indicat la adulţi pentru tomografie computerizată (TC) a capului şi  
a corpului

OptiRAY 300

OptiRAY 240

În România nu sunt disponibile toate formele de prezentare. 
Pentru informaţii suplimentare scrieţi la adresa: office@promopharm.ro
*RCP = rezumatul caracteristicilor produsului

n  Indicat la adulţi pentru angiografia cerebrală, periferică și 
viscerală, inclusiv pentru angiografie cu substracţie digitală 
intraarterială si intravenoasă (IA-DSA, IV-DSA), venografie, 
urografie intravenoasă și tomografie computerizată (TC) a capului 
și a corpului

n  Indicat la copii pentru angiografia cerebrală, periferică, viscerală 
și pentru urografie intravenoasă

n Indicat la adulţi pentru angiografie cerebrală, venografie, 
urografie intravenoasă și angiografie cu substracţie digitală 
intraarterială (IA-DSA)

n Indicat la adulţi pentru tomografie computerizată (TC) a capului şi 
a corpului

Volum

Formele de prezentare 
disponibile în flacoane, 
produse de Guerbeta

OptiRAY 240: 50 ml, 100 ml

OptiRAY 300: 10, 20, 50, 75, 100, 150, 500 ml 

OptiRAY 320: 20, 50, 75, 100, 200, 500 ml

OptiRAY 350: 30, 50, 75, 100, 150, 200, 500 ml

Formele de prezentare 
disponibile în seringi 
preumplute, produse 
de Guerbeta

OptiRAY 240 HHb: 50 ml 
OptiRAY 240 PIc: 75, 100, 125 ml

OptiRAY 300 HHb: 30, 50 ml 
OptiRAY 300 PIc:  50, 75, 100, 125 ml

OptiRAY 320 HHb: 50 ml 
OptiRAY 320 PIc: 50, 75, 100, 125 ml

OptiRAY 350 HHb: 50 ml 
OptiRAY 350 PIc: 50, 75, 100, 125 ml

a În România nu sunt disponibile toate formele de prezentare. 
  Pentru informaţii suplimentare scrieţi la adresa: office@promopharm.ro
b HH (handheld) = seringă preumplută cu injectare manuală
c PI (power injector) = seringă preumplută pentru injectorul automat



Bibliografie
1.  Date arhivate, Mallinckrodt, Hazelwood,  MO

2. Le Mignon M. M. et al.: Preliminary European intravenous clinical experience with a new, 
low osmolar, non-ionic contrast medium: ioversol (Optiray®) Jurnalul european de radiologie 
1991; 13:126-133.

3. Krause W. et al: Physiochemical Parameters of X-Ray Contrast Media. Invest. Radiol., 1994; 
29: 72-80.

4. Gallotti A. et al.: The chemistry of iomeprol and physico-chemical properties of its aqueous 
solutions and pharmaceutical formulations. Eur. J. Radiol., 1994; 18: S1-S12.

5. Gomi T. et al., Are there any differences in acute adverse reactions among five low-osmolar 
non-ionic contrast media? Eur. Radiol., 2010; 20: 1631-1635

6. Hirshfeld J. et al., Hemodynamic and electrocardiographic effects of Ioversol during cardiac 
angiography: Comparison with iopamidol and diatrizoate. Invest. Radiol., 1989;  24:138-
144.

7. Mc Gaughey M.D. et al., A double-blind study comparing the safety, tolerability, and 
efficacy of Ioversol-350 in coronary arteriography with left ventriculography. The J Invas 
Cardiol, 1991; 3: 272-277.

8. Rezumatul caracteristicilor produsului

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI: OPTIRAY 350 soluţie injectabilă/perfuzabilă 741 mg/ml. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ 
ŞI CANTITATIVĂ: 1 ml de soluţie conţine ioversol 741 mg, echivalent cu 350 mg iod. Osmolalitate:  780 mosmol/kg. Vâscozitate:  14,3 mPa s (la 25°C). 
Vâscozitate:  9 mPa s (la 37°C). Conţine iod pe ml: 350 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi RCP. FORMA FARMACEUTICĂ: Soluţie injectabilă 
sau perfuzabilă.  Soluţie limpede, incoloră până la galben pal. Indicaţii terapeutice: Acest medicament este utilizat numai în scop diagnostic. Optiray 350 
este o substanţă de contrast radiologic non-ionică, indicată la adulţi pentru angiografie la nivelul întregului sistem cardiovascular, inclusiv angiografie 
coronariană, periferică, viscerală şi renală, aortografie şi ventriculografie stângă. De asemenea, Optiray 350 este indicat la adulţi pentru utilizare pentru 
tomografie a capului şi a corpului, urografie intravenoasă, venografie şi angiografie de substracţie digitală intravenoasă şi intraarterială (IV-DSA şi IA-DSA). 
Doze şi mod de administrare Adulţi: Doza poate varia de la 1 ml la 150 ml, doza maximă totală fiind de 250 ml. Pentru informații privind doza 
recomandată pentru fiecare procedură diagnostică consultați RCP. Vârstnici: Doze ca pentru adulţi. Copii şi adolescenţi: Siguranţa şi eficacitatea Optiray 
350 la copii nu au fost stabilite. Prin urmare, medicamentul nu trebuie utilizat la copii cu vârsta până la 18 ani. Pentru angiografie cerebrală, periferică şi 
viscerală şi pentru urografie intravenoasă, Optiray 300 poate fi utilizat la copii. Se recomandă încălzirea substanţelor de contrast iodate până la temperatura 
corpului înainte de administrarea intravasculară. Contraindicaţii: Hipersensibilitate la mediile de contrast conţinând iod, la substanţa activă sau la oricare 
dintre excipienţi, hipertiroidie manifestă. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Administrarea de medii de contrast iodate pentru 
radiologie a fost asociată cu apariţia unor reacţii adverse grave sau letale. Este foarte important ca personalul medical să fie complet pregătit pentru a trata 
orice reacţie la mediul de contrast. Deoarece se cunoaşte că au apărut reacţii întârziate severe, pacientul trebuie ţinut sub observaţie, iar echipamentele 
de urgenţă şi personalul competent trebuie să fie disponibile timp cel puţin 30-60 minute după administrare. Venografie: Este necesară prudenţă 
deosebită la pacienţii cu flebite suspectate, ischemii severe, infecţii locale sau ocluzie completă a sistemului venos. Angiografie periferică: La nivelul 
arterelor in care se injectează mediul de contrast radiologic trebuie să existe pulsaţie. În cazul pacienţilor cu trombangeită obliterantă sau cu infecţii 
ascendente asociate cu ischemie gravă, angiografia trebuie efectuată cu prudenţă deosebită. Arteriografie coronariană şi ventriculografie 
stângă: În cazul acestor proceduri pot apărea decompensare cardiacă, aritmii grave, ischemii şi infarct miocardic. Interacţiuni cu alte 
medicamente şi alte forme de interacţiune: S-a raportat toxicitate renală în cazuri singulare la pacienţi cu disfuncţie hepatică la care s-au 
administrat pe cale orală substanţe de contrast pentru colecistografie, urmate de administrarea intravasculară de substanţe de contrast. Prin urmare, trebuie 
amânată administrarea intravasculară a oricărei substanţe de contrast radiologic la pacienţii la care s-a administrat recent o substanţă de contrast pentru 
colecistografie. Insuficienţa renală acută a fost asociată cu acidoza lactica la pacienţii la care s-a administrat metformină în perioada aferentă unei 
examinări radiologice care a implicat administrarea parenterală a unei substanţe de contrast iodate. Prin urmare, la pacienţii diabetici care iau metformină, 
trebuie efectuată examinarea, iar administrarea de metformină trebuie întreruptă înainte de examinare. Administrarea de metformină nu trebuie reluată timp 
de 48 ore, iar aceasta trebuie reluată numai dacă funcţia renală/creatinina serică rămâne între limitele normale sau a revenit la valoarea de la momentul 
iniţial. Mediile de contrast iodate pentru radiologie pot reduce capacitatea de captare a iodului de către glanda tiroidă. Fertilitatea, sarcina şi 
alăptarea: Sarcina: Nu s-au efectuat studii adecvate şi bine controlate la femeile gravide. Nu se cunoaşte dacă ioversolul traversează bariera 
placentară sau dacă ajunge la nivelul ţesuturilor fetale. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă ioversolul se excretă în laptele uman. Cu toate acestea, multe 
substanţe de contrast injectabile se excretă sub formă nemodificată în laptele matern în proporţie de aproximativ 1% din doza administrată. Cu toate că nu 
s-a stabilit că apar la sugari evenimente adverse, este necesară prudenţă la administrarea intravasculară a mediilor de contrast radiologic la femeile care 
alăptează, din cauza evenimentelor adverse potenţiale, şi trebuie luată în considerare întreruperea alăptării timp de o zi. Fertilitatea: Studiile la animale nu 
au evidenţiat efecte toxice dăunătoare directe sau indirecte asupra fertilităţii la om. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a 
folosi utilaje: Nu există efecte cunoscute asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii adverse Frecvenţele reacţiilor 
adverse la medicamente se definesc după cum urmează: Foarte frecvente (≥1/10); Frecvente (≥1/100 şi <1/10); Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi 
<1/100); Rare (≥1/10000 şi <1/1000); Foarte rare (<1/10000); Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). 
Rezumatul reacţiilor adverse: Din studiile clinice, la 10% - 50% dintre pacienţi s-au observat senzaţii uşoare de disconfort, inclusiv senzaţii de cald 
sau rece, durere în timpul injectării şi/sau modificare tranzitorie a gustului. într-un studiu amplu ulterior punerii pe piaţă, au apărut şi alte reacţii adverse la un 
total de 1,1% din pacienţi; cele mai frecvente au fost: greaţa (0,4%), reacţiile cutanate, cum sunt urticaria sau eritemul (0,3%) şi vărsăturile (0,1%). Toate 
celelalte evenimente au apărut la mai puţin de 0,1% dintre pacienţi Copii şi adolescenţi Este de aşteptat ca frecvenţa, tipul şi severitatea reacţiilor 
adverse la copii să fie aceleaşi ca la adulţi. S-a observat hipotiroidie tranzitorie la nou-născuţi după administrarea de substanţe radio-opace iodate. 
Raportarea reacţiilor adverse: Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul 
sistemului naţional de raportare: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 
011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259 Fax: +4 0213 163 497 e-mail: adr@anm.ro  Supradozaj: Ca în cazul tuturor mediilor de contrast radiologic iodate, 
supradozele de Optiray sunt potenţial letale şi pot afecta sistemul respirator şi pe cel cardiovascular. Tratamentul trebuie să fie simptomatic. Poate fi utilizată 
dializa pentru a elimina Optiray din sânge. Proprietăţi farmacodinamice: Grupa farmacoterapeutică: Medii de contrast radiologic, nefrotopice, 
hidrosolubile, cu osmolaritate mică, codul ATC: V08AB07 Optiray 350 este un mediu de contrast radiologic non-ionic. Administrarea intravasculară de 
Optiray opacifiază vasele pe unde trece substanţa de contrast, permiţând vizualizarea radiografică a structurilor interne până când apare diluarea 
semnificativă a substanţei în sânge. Proprietăţi farmacocinetice: Profilul farmacocinetic al Optiray, împreună cu proprietăţile sale hidrofilice şi un nivel 
foarte scăzut de legare de proteinele din plasma şi ser, indică faptul ca Optiray este distribuit în lichidul din spaţiul extracelular şi eliminat rapid de rinichi prin 
filtrare glomerulară. Incompatibilităţi: Niciun alt medicament nu trebuie amestecat cu Optiray. Perioada de valabilitate: 3 ani. După utilizare, 
eliminaţi soluţia rămasă. Precauţii speciale pentru păstrare A se ţine ambalajul primar în cutie, pentru a fi protejat de lumină. A se proteja de razele 
X.  A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. Optiray poate fi păstrat timp de o lună la temperaturi de 37°C într-un mediu de contrast mai cald cu aer 
circulant. A se elimina soluţia în cazul în care se observă modificarea culorii sau prezenţa unor particule. 
DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ GUERBET, BP 57400-95943, Roissy CDG Cedex, Franţa 
NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ: 8366/2015/01-20 
DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Noiembrie 2015 
DATA REVIZUIRII TEXTULUI Februarie, 2018 
Medicament eliberat pe baza de prescripție medicală PR. Înainte de prescriere vă rugăm să consultați rezumatul 
caracteristicilor produsului. 
Acest material promotional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

Rezumatul caracteristicilor produsului
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