
Iopamiro 370, 755,3 mg / ml šķīdums injekcijām 

Iopamidolum 

Rentgena kontrastviela. 

1 ml injekciju šķīduma satur 755,3 mg jopamidola. 

Katrā 50 ml pudelē ir 37,76 g jopamidola, kas atbilst 18,5 g joda, 

koncentrācijā 370 mg joda / ml. 

Palīgvielas: kalcija dinātrija dihidrāts, trometamols, sālsskābe. 

50 ml šķīdums  injekcijām 

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no 

gaismas. 

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina. 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 

20134, Milāna, Itālija 

Reģistrācijas apliecības Nr .: 166097 

Recepšu zāles. 

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma 

Zāļu identifikācijas numurs RN025-01 

 

Iopamiro 370, 755,3 mg / ml šķīdums injekcijām 

Iopamidolum 

Rentgena kontrastviela. 

1 ml injekciju šķīduma satur 755,3 mg jopamidola. 

Katrā 100 ml pudelē ir 75,53 g jopamidola, kas atbilst 37 g joda, 

koncentrācijā 370 mg joda / ml. 

Palīgvielas: kalcija dinātrija dihidrāts, trometamols, sālsskābe. 

100 ml šķīdums injekcijām 

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no 

gaismas. 

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina. 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 

20134, Milāna, Itālija 

Reģistrācijas apliecības Nr .: 166097 

Recepšu zāles. 

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma. 

Zāļu identifikācijas numurs RN025-02 

 

Iopamiro 370, 755,3 mg / ml šķīdums injekcijām 

Iopamidolum 

Rentgena kontrastviela. 

1 ml injekciju šķīduma satur 755,3 mg jopamidola. 

Katrā 200 ml pudelē ir 151,06 g jopamidola, kas atbilst 74 g joda, 

koncentrācijā 370 mg joda / ml. 

Palīgvielas: kalcija dinātrija dihidrāts, trometamols, sālsskābe. 

200 ml šķīdums injekcijām 

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 



Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no 

gaismas. 

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina. 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 

20134, Milāna, Itālija 

Reģistrācijas apliecības Nr .: 166097 

Recepšu zāles. 

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma. 

Zāļu identifikācijas numurs RN025-03 

 

Iopamiro 370, 755,3 mg / ml šķīdums injekcijām 

Iopamidolum 

Rentgena kontrastviela. 

1 ml injekciju šķīduma satur 755,3 mg jopamidola. 

Katrā 500 ml pudelē ir 377,65 g jopamidola, kas atbilst 185 g joda, 

koncentrācijā 370 mg joda / ml. 

Palīgvielas: kalcija dinātrija dihidrāts, trometamols, sālsskābe. 

500 ml šķīdums injekcijām 

Pirms šo zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no 

gaismas. 

Izmantojiet tūlīt pēc pudeles pirmās atvēršanas. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina. 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bracco Imaging S.p.A., izmantojot Egidio Folli 50, 

20134, Milāna, Itālija 

Reģistrācijas apliecības Nr .: 166097 

Recepšu zāles. 

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma 

Zāļu identifikācijas numurs RN025-04 

 

Saskaņots Zāļu valsts aģentūrā 23.11.2020. 

 

 


