
Substanța de contrast pentru profesioniștii  
în imagistica RM, care au nevoie de siguranța 
diagnosticului în practica zilnică.

*Trust the Pro – Ai încredere în profesionist.



Substanța de contrast preferată
de profesioniști

Trust the Pro.*

DIN GRIJĂ PENTRU PACIENȚI
• Cel mai scăzut§ nivel al retenției de gadoliniu1-5

• Profil de siguranță favorabil6-9

• Stabilitate foarte înaltă10,11  

EXPERIENȚĂ ÎNDELUNGATĂ
• Peste 32 de milioane de administrări28

• 30 de ani de utilizare neîntreruptă în practica 
diagnostică

• Profesioniștii din 40 de țări din întreaga lume aleg 
zilnic să lucreze cu ProHance29

REZULTATE CLINICE
• Eficacitate diagnostică dovedită12-26

• Relaxivitate comparabilă sau superioară celorlalte 
substanțe de contrast27

§Notă: Evaluările fac parte din mai multe studii pe animale, precum și dintr-un studiu clinic retroscpectiv. Studiile efectuate pe animale nu pot fi direct 
extrapolate la subiecții umani și trebuie interpretate cu atenție.

*Trust the Pro – Ai încredere în profesionist.



Toate substanțele de contrast macrociclice au stabilitate similară și pun în libertate cantitați 
scăzute de Gadoliniu.
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Adaptat după Frenzel et al., 200811
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Adaptat după Laurent et al., 200610
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Design 
Studiul lui Laurent et al. compară proprietățile 
fizico-chimice ale complexelor pe bază de Gd din  
ProHance, acid gadoteric și gadobutrol, în condiții 
experimentale, identice. Toate cele trei substanțe 
au arătat stabilitate similară in vitro.

ProHance este o substanță de contrast macrociclică, 
caracterizată printr-o structură cu stabilitate foarte 
bună, cu o eliberare minimă și foarte lentă a 
gadoliniului (Gd) din complexul chelator.10,11

Pro Hance - stabilitate 
prin structura chimică 
macrociclică.

Gadodiamidă - generic
Gadoversetamidă - original
Gadodiamidă - original

Gadoversetamidă - generic Gadopentetate dimeglumină
Multihance®

Gadoxetat disodic
Acid gadoteric
Gadobutrol

5 10 15

Design 
Studiul lui Frenzel et al. evaluează stabilitatea și rata de disociere 
în plasmă a ionilor de Gd3+ pentru o serie de substanțe de contrast 
pentru RM, disponibile la momentul efectuării studiului. Evaluarea 
s-a făcut în prezența și în absența fosfaților (10 mmol/l) care au 
fost adăugați pentru a simula o boală cronică de rinichi în stadiul 
terminal, situație în care s-ar putea afla unii pacienți.
După 15 zile, toate cele 3 substanțe macrociclice au rămas stabile 
în plasmă, chiar în prezența unor niveluri crescute de fosfați. 
Eliberarea ionilor de Gd3+ din complexul ionic liniar MultiHance a 
fost de aproximativ 10 ori mai mică față de substanțele non-ionice 
liniare Gadodiamidă și Gadoversetamidă.



ProHance a demonstrat în studiile pe animale, precum și în 
cadrul unui studiu clinic, cel mai mic nivel de gadoliniu (Gd) 
rezidual depozitat în țesuturi și organe.1-5

Nivelul de Gd depozitat în nucleii dințați, la 7 zile după administrarea de ProHance, este aproape 
de limita cuantificării.1

Detaliile studiului
La 7 zile de la ultima injectare de ProHance și o doză totală 
cumulată de 50 mmol/kg în decurs de 26 de zile (ceea ce, 
pentru subiecții umani, înseamnă 8,1 mmol/kg = 81 de doze 
standard de 0,1 mmol/kg), concentrația medie în nucleii dințați 
la șoareci a fost 0 (0 - 0,2) µg Gd/g de țesut.

Design 
Studiul a fost efectuat pe șoareci sănătoși, care au primit 20 de 
injectări intravenoase de 2.5 mmol Gd/kg (în grupul expus la Gd) 
sau soluție salină (în grupul control), într-o perioadă de 26 de 
zile. Intensitatea semnalului pe imaginile T1 native ale nucleilor 
dințați a fost măsurată prin imagistică RM înainte de administrarea 
substanțelor de contrast și la 3 zile după ultima administrare. La 
7 zile după ultima administrare a substanțelor de contrast, s-a 
recoltat țesut cerebral care a fost examinat printr-o tehnologie ICP-
MS (plasma cuplată inductiv-spectrometrie de masă), precum și 
prin microscopie electronică pentru cuantificarea și localizarea Gd.
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Adaptat după McDonald et al., 20171

Notă: rezultatele studiilor efectuate pe animale nu pot fi direct extrapolate la subiecții umani și trebuie interpretate cu atenție.
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Pro Hance - un macrociclic diferit



Nivelul de Gd depozitat în substanța cerebrală, la 28 de zile după administrarea de ProHance, este 
aproape de limita cuantificării.3

Cel mai mic nivel de Gd rezidual în țesutul cerebral, după administrarea de ProHance, în cadrul unui studiu 
clinic efectuat post-mortem.4

Detaliile studiului
La 28 de zile de la ultima injectare de ProHance și o doză totală 
cumulată de 12 mmol/kg în decurs de 35 de zile (ceea ce, pentru 
subiecții umani, înseamnă 1,9 mmol/kg = 19 doze standard de 0,1 
mmol/kg), nivelurile de Gd din substanța cerebrală și cerebelul 
șoarecilor injectați cu ProHance a fost la limita de cuantificare. 
Diferența între acest nivel și cele măsurate la șoarecii care au primit 
gadobutrol și acid gadoteric a fost semnificativă statistic, p<0,001.

Design 
Studiul a fost efectuat pe grupe de câte15 șoareci sănătoși; fiecare 
grup a primit intravenos 12 mmol Gd/kg corp dintr-o substanță de 
contrast, într-o perioadă de 35 de zile.  Nivelurile de Gd au fost 
determinate prin ICP-MS după o perioadă de recuperare de 28 
de zile.

Design 
În timpul autopsiei, au fost colectate mostre de țesut de la 9 pacienți decedați, care au avut în timpul vieții investigații RM cu o singură 
substanță de contrast. Au fost recoltate probe de țesut cerebral din mai multe zone, inclusiv globus pallidus și nucleii dințați, oase și piele, 
care au fost analizate apoi prin ICP-MS.

ProHance ®
ProHance ®

MultiHance ®

ProHance ®

ProHance ®

ProHance ®

Adaptat după Murata G et al., 20164
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Gadobutrol

Acid gadoxetic

Corelația globus pallidus vs. țesut osos la depunerea de Gd
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Notă: rezultatele studiilor efectuate pe animale nu pot fi direct extrapolate la subiecții umani și trebuie interpretate cu atenție.

Notă: Rezultatele acestui studiu cu un număr mic de subiecți, desfășurat într-un singur centru, trebuie interpretate cu precauție, iar diferențele 
observate între nivelurile de Gd din substanța cerebrală, piele și os, nu trebuie tratate ca o comparație riguroasă între substanțele testate. Din 
cauza limitelor acestui studiu (număr mic de pacienți, grupuri neuniforme, etc.), rezultatele trebuie interpretate cu atenție.

SUBSTANȚA CEREBRALĂCEREBEL

LIMITA DE
CUANTIFICARE

Adaptat după Bussi S. et al., 20203 Adaptat după Bussi S. et al., 20203
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ProHance a demonstrat în mod consecvent niveluri 
scăzute de Gadoliniu (Gd) rezidual în substanța cerebrală, 
la măsurătorile efectuate la intervale scurte de timp 
după momentul injectării (1-5 săptămâni după ultima 
injectare).1-5 

Perioada de recuperare 
după ultima doză de Gd:
1 SĂPTĂMÂNĂ

Detaliile studiului
La 7 zile de la ultima injectare de ProHance și o doză totală 
cumulată de 50 mmol/kg în decurs de 26 de zile (ceea ce, 
pentru subiecții umani, înseamnă 8,1 mmol/kg = 81 de doze 
standard de 0,1 mmol/kg), concentrația medie în nucleii dințați 
la șoareci a fost 0 µg Gd/g de țesut.

Adaptat după McDonald RJ et al., 20171
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Notă: rezultatele studiilor efectuate pe animale nu pot fi direct extrapolate la subiecții umani și trebuie interpretate cu atenție.

Pro Hance - eliminare
rapidă și eficientă

PROHANCE - CEL MAI SCĂZUT NIVEL DE GADOLINIU REZIDUAL



Detaliile studiului
Doza: 12 mmol/kg corp (0,6 mmol/kg x 20 injectări în decurs 
de 35 de zile), ceea ce, pentru subiecții umani, înseamnă 1,9 
mmol/kg (adică 19 doze standard de 0,1 mmol/kg).

Detaliile studiului
Doza: 14 mmol/kg corp (1,8 mmol/kg x 8 injectări în decurs de 
14 zile), ceea ce, pentru subiecții umani, înseamnă 2,3 mmol/kg 
(adică 23 de doze standard de 0,1 mmol/kg în 14 zile).

Perioada de recuperare 
după ultima doză de Gd:
5 SĂPTĂMÂNI/ 
26 SĂPTĂMÂNI/ 52 SĂPTĂMÂNI

Perioada de recuperare 
după ultima doză de Gd: 
4 SĂPTĂMÂNI

Adaptat după Jost G. et al., 20195
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Notă: rezultatele studiilor efectuate pe animale nu pot fi direct extrapolate la subiecții umani și trebuie interpretate cu atenție.

SUBSTANȚA CEREBRALĂCEREBEL

LIMITA DE
CUANTIFICARE

Adaptat după Bussi S. et al., 20203 Adaptat după Bussi S. et al., 20203
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ProHance a demonstrat eficacitate diagnostică în 
studiile clinice.12-26

Nicio diferență semnificativă
în ce privește evaluarea 

morfologică și morfometrică a 
leziunilor cerebrale (pentru toți 

evaluatorii, pentru toate
obiectivele studiului)

Performanță diagnostică
similară* 

(sensibilitate/specificitate pentru 
detectarea și caracterizarea

leziunilor; confirmare
histopatologică)

Incidență similară
a efectelor adverse,

în ce privește tipul
și severitatea acestora

*Confirmarea histologică a bolii a fost disponibilă pentru 139 de pacienți, din care 128 au fost confirmați ca având tumori cerebrale și au fost 
incluși în analiza performanței diagnostice (sensibilitate și specificitate pentru detecția și caracterizarea leziunilor).

Adaptat după Maravilla K. et al., 201512
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STUDIUL TRUTH
Studiu prospectiv, randomizat, dublu-orb, încrucișat 
intra-individual,  care a evaluat 229 de pacienți cu 
tumori cerebrale suspectate sau cunoscute care au 
primit ProHance și gadobutrol, administrate în doze 
egale de 0,1 mmol/kg corp, la intervale cuprinse 
între 2 și 7 zile între cele 2 administrări.

Rezultatele studiului TRUTH au arătat 
eficacitate diagnostică similară între ProHance 
și gadobutrol în imagistica RM a SNC.12 

Pro Hance - siguranța
diagnosticului



Relaxivitatea este proprietatea substanțelor de contrast pentru RM de a scurta timpul T1.
Substanțele macrociclice prezintă valori similare ale relaxivității T1.27

Pacient 51 de ani, glioblastom

Doză Imagini achiziționate în T1 după administrarea de proHance
0,1 mmol/kg și gadobutrol 0,1 mmol/kg

Descriere
Ambele examinări au evidențiat clar o formațiune cu fixare 
intensă a contrastului pe contur, situată în talamusul drept,
cu extensie în regiunea inter-emisferică posterioară.

Rezultat Nicio diferență între cele 2 substanțe de contrast în ce 
privește vizualizarea marginilor leziunii, a morfologiei 
interne și a extinderii acesteia.

Pacient 61 de ani, metastaze secundare unui cancer pulmonar

Doză Imagini achiziționate în T1 după administrarea de proHance
0,1 mmol/kg și gadobutrol 0,1 mmol/kg

Descriere
În ambele examinări, se evidențiază clar 2 leziuni, fără diferențe 
în fixarea contrastului la nivelul leziunilor sau dimensiunile 
acestora.

Rezultat
Nicio diferență între cele 2 substanțe de contrast în ce 
privește vizualizarea marginilor leziunii, a morfologiei 
interne și a extinderii acesteia.

Adaptat după Maravilla K. et al., 201512

Gadobutrol 0,1 mmol/kg

Gadobutrol 0,1 mmol/kg

ProHance 0,1 mmol/kg

ProHance 0,1 mmol/kg

Detaliile studiului
Relaxivitățile r1 (măsurate în plasmă, concentrație 1 mmol/sec, la 37oC) pentru 6 substanțe de contrast uzuale la momentul 
efectuării studiului, au fost măsurate la 1,5 Tesla.

Fig. adaptat după Peter A Rinck 
“Magnetic Resonance”, 11th edition, 2017.27

MultiHance (liniar, relaxivitate înaltă)

Macrociclice

Liniare

Gadobutrol
ProHance
Acid gadoteric
Gadopentetate
dimeglumină
Gadodiamidă



ProHance a demonstrat o rată scăzută a efectelor adverse, comparabilă cu a celorlalte substanțe de 
contrast.6-9

Adaptat după Morgan DE et al., 20116

Adaptat după Cho et al., 20197

Reacțiile adverse (RA) ale ProHance, comparativ cu alte s.c. pe bază de Gd

Autorii, anul și tipul studiului % RA totale - (nr. RA)Nr. de paciențiSubstanța de contrast

ProHance 28.078

158.439

23.553

78.353

9.528

30.000

518.520

21.000

4.892

1.309

1.146

Nespecificat

MultiHance

Gadopentetat dimeglumină, gadodiamidă
sau MultiHance

Acid gadoteric sau gadodiamidă

Acid gadoxetic

Acid gadoteric sau gadopentetat dimeglumină

Acid gadoteric vs. gadopentetat dimeglumină

MultiHance

MultiHance

Gadoversetamidă

Gadodiamidă

Prospectul produsului

Prospectul produsului

Pro Hance - foarte bine tolerat
ProHance a demonstrat în studiile clinice, o rată scăzută 
a efectelor adverse.6-9 

Design:
Studiu prospectiv observațional, desfășurat între Iulie 2007 și Noiembrie 2009, cu consimțământul a 20.078 pacienți care au fost 
de acord să participe la înregistrarea reacțiilor adverse într-o secție de imagistică, după introducerea gadoteridol ca substanță de 
contrast utilizată de rutină în imagistica RM. Au fost înregistrate: tipul reacțiilor adverse, metoda de injectare și doza, iar reacțiile 
adverse au fost clasificate în ușoare, moderate și severe, conform definițiilor Colegiului American de Radiologie. Comparația între 
rata reacțiilor adverse cu doza și metoda de injectare au fost analizate prin testele Fisher exact și X2.

Design 
Acest studiu prospectiv, observațional, care a înrolat în mod continuu și neselctiv, pacienți care au avut de efectuat o investigație 
imagistică prin RM cu gadoteridol ca substanță de contrast, utilizat de rutină în practica zilnică, a avut ca scop determinarea frecvenței 
de apariție și a severității reacțiilor adverse imediate. Studiul a inclus evaluarea datelor de siguranță de la 6.163 de pacienți din 19 centre, 
înrolați în perioada Decembrie 2014 - Mai 2018, care și-au dat acordul pentru includerea în studiu.

Comparație între efectele adverse apărute la utilizarea substanțelor de contrast macrociclice în studii prospective, observaționale, multicentrice.

Rata totală a reacțiilor adverseNumăr de paciențiReferințăSubstanța de contrast

Gadoteridol

Acid gadoteric

Gadobutrol

Acest studiu 6.163 0,16% 0,0%

0,34% <0,01%

0,59% 0,03%

0,09% <0,01%

0,7% 0,02%

0,93% 0,0%

0,99% 0,03%

84.621
35.499

3.444

3.710
23.708

3.337

Efecte adverse severe



REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
ProHance 0,5 mmol/ml soluție injectabilă. Compoziție: 1 ml soluție injectabilă conține 279,3 mg gadoteriol (echivalent la 0,5 mmol/ml). Excipient cu efect 
cunoscut: acest medicament conține mai puțin de 1 mmol (23 mg) de sodiu per seringă, adică practic «nu conține sodiu». Indicaţii terapeutice: Acest 
medicament este utilizat numai în scop diagnostic. ProHance este indicat la adulți, adolescenţi și copii, în vederea îmbunătăţirii contrastului în imagistica 
prin rezonanță magnetică (IRM) la nivel cerebral, al coloanei vertebrale şi măduvei spinării. ProHance poate fi, de asemenea, utilizat pentru imagistica prin 
rezonanță magnetică a patologiilor întregului corp. Acesta permite vizualizarea structurilor anatomice sau a leziunilor anormale și ajută la diferențierea 
dintre țesuturile sănătoase și cele patologice. ProHance va fi utilizat doar în cazurile în care informația diagnostică este esențială și nu este disponibilă cu 
imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) fără substanță de contrast. Doze şi mod de administrare. Doze: Se utilizează cea mai mică doză care oferă 
suficient contrast în scop diagnostic. Calculul dozei va fi bazat pe greutatea corporală a pacientului și nu trebuie să depășească doza per kilogram greutate 
corporală detaliată în această secțiune. Doza recomandată la adulți si copii este de 0,1 mmol/kg din soluția de 0,5 mmol/ml (0,2 ml/kg). În cazuri 
excepționale, precum confirmarea unicității unei metastaze sau detectarea unei tumori leptomeningeale, se poate administra o a doua injecție de  
0,2 mmol/kg. Grupe speciale de pacienți. Insuficiența renală. ProHance trebuie utilizat la pacienții cu insuficiență renală severă (RFG< 30 ml/minut/1,73 m) și 
la pacienții aflați în perioada perioperatorie a unui transplant hepatic doar după o evaluare atentă a raportului risc/beneficiu și dacă informația diagnostică 
este esențială și nu poate fi obținută prin IRM fără substanță de contrast. Dacă utilizarea ProHance este necesară, doza nu trebuie să depășească  
0,1 mmol/kg corp. Nu trebuie utilizată mai mult de o doză în timpul unei proceduri imagistice. Din cauza lipsei de informații privind administrările repetate, 
administrarea ProHance nu trebuie repetată la un interval mai mic de 7 zile. Nou-născuți cu vârsta până la 4 săptămâni și sugari cu vârsta până la 1 an. 
Din cauza funcției renale imature la nou-născuții cu vârsta până la 4 săptămâni și a sugarilor cu vârsta până la 1 an, ProHance trebuie utilizat la acești 
pacienți doar după o evaluare atentă la o doză care să nu depășească 0,1 mmol/kg corp. Nu trebuie utilizată mai mult de o doză în timpul unei proceduri 
imagistice. Din cauza lipsei de informații privind administrările repetate, administrarea ProHance nu trebuie repetată la un interval mai mic de 7 zile. 
Investigațiile IRM ale întregului corp nu sunt indicate la sugarii cu vârsta mai mică de 6 luni. Vârstnici (65 de ani și peste). Nu se consideră necesară nici o 
ajustare a dozei. În cazul pacienților vârstnici trebuie procedat cu precauție. Mod de administrare: ProHance se folosește pe cale intravenoasă în doză 
unică. Pentru a garanta injectarea completă a substanței de contrast, injectarea trebuie urmată de administrarea unui bolus de 5 ml de soluție de clorură 
de sodiu 9 g/l. Procedura imagistică trebuie efectuată în interval de o oră de la momentul injectării. Contraindicaţii: Hipersensibilitate la substanța(ele) 
activă(e) sau la oricare dintre excipienți. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare. A se administra doar pe cale intravenoasă. Asigurați-vă că 
injectarea este strict intravenoasă; în caz de extravazare, pot fi observate reacții locale de intoleranță, necesitând tratament local uzual. A nu se utiliza pe 
cale intratecală. Indiferent de doza injectată, există riscul de hipersensibilitate. Atenționări. Toate substanțele de contrast pentru IRM pot provoca reacții de 
hipersensibilitate minore sau majore, care pot pune în pericol viața. Acestea pot fi imediate (sub 60 de minute) sau întârziate (până la 7 zile). Reacțiile 
anafilactice sunt imediate și pot duce la deces. Sunt independente de doză, pot apărea la prima administrare a medicamentului și sunt adesea imprevizibile. 
Riscul unei reacții majore impune accesul imediat la echipamente și resurse de urgență necesare susținerii funcțiilor vitale (inclusiv un cărucior de urgență). 
În cazul apariției reacțiilor, pacienții trebuie să beneficieze imediat de verificare imunologică și un consult alergologic de specialitate după cel puțin  
4 săptămâni. Pacienții care au prezentat în trecut o reacție la o substanță de contrast pentru IRM dintr-un medicament care conține gadoliniu, având 
antecedente alergice, reacții la medicație sau hipersensibilitate au un risc crescut de a prezenta o reacție nouă în caz de re-administrare a aceluiași 
medicament sau posibil la alt medicament, fiind astfel considerați pacienți cu risc. Șocul anafilactic a fost raportat rar în cazul ProHance. Precauții pentru 
utilizare. Hipersensibilitate la substanțele de contrast pentru IRM: Înainte de procedura imagistică se identifică pacienții cu risc pe baza anamnezei despre 
istoricul medical. Pentru pacienții cu nivelul cel mai ridicat de risc de reacții de intoleranță (intoleranță cunoscută la o substanță de contrast) a fost propusă 
terapia cu corticosteroizi și antihistaminice H1. Acestea nu pot însă preveni apariția șocului anafilactic grav sau letal. Pe parcursul procedurii imagistice 
este necesară: monitorizare medicală, menținerea unei căi de acces venoase. După procedura imagistică: după administrarea substanței de contrast, 
pacientul trebuie să rămână sub observație medicală cel puțin 30 de minute, deoarece majoritatea reacţiilor adverse grave apar în acest interval. Pacientul 
trebuie informat asupra posibilității apariției reacțiilor întârziate (până la 7 zile). Insuficiență renală. Înainte de administrarea de ProHance este recomandat 
ca pacienții cu risc şi vâstnicii să fie investigaţi pentru disfuncţie renală folosind teste de laborator. Au fost raportate cazuri de fibroză sistemică nefrogenă 
(FSN) asociată cu folosirea substanțelor de contrast pe bază de gadoliniu la pacienții cu insuficiență renală acută sau cronică (RFG < 30 ml/minut/1,73 m2). 
Pacienții cu transplant hepatic prezintă un risc deosebit, deoarece incidența insuficienței renale acute este mare în acest grup. Deoarece există posibilitatea 
ca FSN să apară în cazul utilizării ProHance, acesta trebuie utilizat la pacienții cu insuficiență renală severă și la pacienții aflați în perioada perioperatorie 
a transplantului hepatic doar după o evaluare atentă a raportului risc/beneficiu și doar dacă informația diagnostică este esențială și nu poate fi obținută prin 
IRM fără substanță de contrast. Hemodializa la scurt timp după administrarea de ProHance poate fi utilă pentru eliminarea ProHance din organism. Nu 
există dovezi care să susțină inițierea hemodializei pentru prevenirea NSF la pacienții care nu sunt deja în curs de hemodializă. Nou-născuți și sugari. Din 
cauza funcției renale imature la nou-născuții cu vârsta până la 4 săptămâni și a sugarilor cu vârsta până la 1 an, ProHance trebuie utilizat la acești pacienți 
doar după o evaluare atentă. Vârstnici. Clearance-ul renal al gadoteridolului poate fi scăzut la vârstnici, este deosebit de importantă evaluarea pacienților 
cu vârsta de 65 de ani sau mai mare pentru a evidenția o eventuală disfuncție. Afecțiuni ale sistemului nervos central. La pacienții care suferă de epilepsie 
sau leziuni cerebrale, probabilitatea de apariție a convulsiilor în timpul examinării poate fi crescut. Sunt necesare precauții la examinarea acestor pacienți 
(de exemplu, monitorizarea pacientului) și acces la echipament și medicamente pentru tratamentul rapid al eventualelor convulsii. Excipienți cu efecte de 
menționat. Acest medicament conține sodiu. Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol (23 mg) de sodiu per flacon, poate fi considerat practic „fără 
sodiu”. Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune. Combinații la care trebuie procedat cu atenție. Beta-blocantele, substanțele 
vasoactive, inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, antagoniștii receptorilor de angiotensină: Aceste medicamente duc la scăderea eficacității 
mecanismului cardiovascular de compensare a tulburărilor tensiunii arteriale, medicul trebuie informat înainte de injectarea complexului de gadoliniu și 
trebuie să aibă acces la resurse de susținere a funcțiilor vitale. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea. Sarcina. Nu există date privind administrarea de 
gadoteridol la femeile gravide. Studiile efectuate la animale nu au arătat efecte nocive, directe sau indirecte asupra reproducerii. ProHance nu trebuie 
utilizat la femeile gravide; numai examinările absolut necesare trebuie efectuate în timpul sarcinii, când beneficiul probabil depășește în mod clar riscul 
pentru mamă și făt. Alăptarea. Substanțele de contrast care conțin gadoliniu sunt excretate în laptele matern în cantități foarte mici. La doze clinice, nu se 
anticipează nici reacție la sugari, datorită dozei mici excretate în laptele matern și a absorbției intestinale reduse. Continuarea alăptării pe o perioadă de 
24 de ore după administrare sau oprirea administrării de ProHance sunt la discreția medicului și a mamei care alăptează. Fertilitate.Nu a fost observat 
niciun efect asupra fertilității în timpul studiului de fertilitate. Reacţii adverse: În studii clinice realizate pe un număr de 2827 de pacienți, 6,3% din aceștia 
au prezentat reacții adverse asociate cu administrarea de ProHance. Reacțiile adverse asociate cu ProHance sunt în general ușoare spre moderate ca 
intensitate, și tranzitorii. Reacțiile adverse cel mai des întâlnite la administrarea de ProHance, de la lansarea acestuia pe piață au fost reprezentate de 
greață. În timpul reacțiilor de hipersensibilitate, cel mai des întâlnite reacții au fost la nivelul pielii, care pot fi localizate, extinse sau generalizate. Aceste 
reacții apar în general imediat (în timpul injectării sau în ora următoare acesteia) sau în unele cazuri întârziate (o oră până la câteva zile după injectare). 
Reacțiile imediate la nivelul pielii implică una sau mai multe reacții, cu debut concomitent sau succesiv, în mod uzual implicând reacții la nivelul pielii, reacții 
respiratorii și/sau cardiovasculare, fiecare dintre ele putând fi un semn al debutului unei stări de șoc, care conduce foarte rar la deces. Cazuri izolate de 
fibroză sistemică nefrogenă (FNS) au fost raportate în cazul ProHance la pacienții la care au fost administrate concomitent alte substanțe de contrast care 
conțineau gadoliniu. Reacțiile adverse sunt clasificate pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvență, folosind următoarea convenție: foarte 
frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puțin frecvente (≥1/1000 și <1/100), rare (≥1/10000 și <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvență 
necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Tulburări ale sistemului imunitar - Rare: reacție anafilactică*. Tulburări psihice - Rare: 
anxietate. Tulburări ale sistemului nervos - Mai puțin frecvente: cefalee, amețeli, parestezie, disgeuzie Rare: convulsii, coordonare anormală, deficit mental. 
Cu frecvență necunoscută: comă, reacție vasovagală**, pierderea cunoștinței. Tulburări oculare - Mai puțin frecvente: secreție lacrimală crescută. Tulburări 



Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați RCP sau contactați 
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acustice și vestibulare - Rare: tinitus. Tulburări cardiace - Mai puțin frecvente: ritm cardiac crescut. Rare: tulburări de ritm sinusal. Cu frecvență necunoscută: 
stop cardiac. Tulburări vasculare - Mai puțin frecvente: hipotensiune arterială, vasodilatație. Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale - Rare: 
laringospasm, dispnee, tuse, rinită, apnee, stridor. Cu frecvență necunoscută: stop respirator, edem pulmonar. Tulburări gastro-intestinale - Frecvente: 
greață. Mai puțin frecvente: vărsături, xerostomie. Rare: diaree, durere abdominală, edem al limbii, prurit oral, gingivită. Afecțiuni cutanate și ale țesutului 
subcutanat - Mai puțin frecvente: prurit, urticaria, erupție cutanate tranzitorie. Rare: edem al feței. Cu frecvență necunoscută: FSN, angioedem. Tulburări 
musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv - Rare: rigiditate musculară. Tulburări renale și ale căilor urinare - Cu frecvență necunoscută: insuficiență 
renală acută***. Tulburări generale și la nivelul locului de administrare - Mai puțin frecvente: durere la nivelul locului de injectare, reacție la nivelul locului de 
injectare (inclusiv datorită extravazării medicamentului), astenie. Rare: febră, durere toracică. *Reacții anafilactice. La fel ca în cazul altor chelați de 
gadoliniu, au fost raportate reacții anafilactice/anafilactoide/de hipersensibilitate și în cazul ProHance. Aceste reacții se manifestă în diferite grade de 
severitate, incluzând șocul anafilactic și decesul. Implică unul sau mai multe sisteme ale corpului, cel mai adesea sistemul respirator, cardiovascular și/sau 
cutanat și al mucoaselor. Simptomele raportate frecvent includ senzație de constricție a gâtului, iritație a gâtului, dispnee, disconfort toracic, senzație de 
căldură, disfagie, senzație de arsură, edem al faringelui sau al laringelui și hipotensiune arterială. **Reacții vasovagale. Reacții vasovagale, în cazuri rare 
conducând la sincopă vasovagală, au fost raportate în timpul sau imediat după administrarea de ProHance. Tulburarea este adesea legată de stres 
emoțional sau stimuli dureroși/neplăcuți (de exemplu, înțepătura pentru administrarea IV). Simptomele observate frecvent includ greață, amețeală și 
diaforeză. În cazurile severe în care există posibilitatea apariției sincopei, pacienții prezintă paloare și diaforeză cu stare alterată de cunoștință și bradicardie. 
Suplimentar, pacienții pot adesea prezenta aprehensiune, neliniște, slăbiciune și hipersecreție salivară. Recunoașterea corectă a acestei reacții și 
diagnosticul diferențial cu o reacție de hipersensibilitate este esențială pentru a putea aplica măsurile terapeutice adecvate pentru a reduce stimularea 
vagală. ***Insuficiență renală acută. Cazuri de insuficiență renală acută au fost raportate la pacienții cu insuficiență renală severă preexistentă. Copii și 
adolescenți. Frecvența, natura și severitatea reacțiilor adverse la copii sunt similare cu cele observate la adulți. Cu toate acestea, datele provin dintr-un 
singur studiu pediatric care a inclus 103 copii între 6 luni și 20 de ani. Raportarea reacțiilor adverse suspectate. Este importantă raportarea reacțiilor 
adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. 
Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui 
detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro. Agenţia Naţională a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucuresti 011478- RO. Tel: + 4 0757 117 259. Fax: +4 0213 163 497; e-mail:  adr@
anm.ro. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Bracco Imaging s.p.a. Via Egidio Folli 50, 20134 Milano, Italia. NUMĂRUL(ELE) 
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