
Barnläkemedelsinstruktion sid1 (2)

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL
(Omnipaque), för iohexolclearance

Referens/Länk

Hållbarhet  preparat:
Omnipaque (registrerad produkt)

300 mg I/mL, Injektionsvätska, lösning
Hållbar: 8 tim rumstemp 

Administreringssätt
Intravenös injektion: Patienten ska ha en perifer venkateter med "skorsten" 
alternativt två infarter. 

Injicera ordinerad mängd johexol under 5 minuter via skorsten. Notera exakt 
starttid.

Vanlig indikation och dos

Bestämning av njurarnas glomerulära filtrations hastighet (GFR)
Barn under 20 kg: 0,1 mL/kg
Barn 20 - 29 kg: 3 mL
Barn 30 - 40 kg: 4 mL
Barn över 40 kg: 5 mL

Viktigt att känna till ungefärligt GFR före provtagningsstart då detta påverkar 
provtagning. Notera exakt tid när proverna tas. Kapillär provtagning kan tas i 
nödfall, men ger ibland mycket osäkra värden. 

Provtagningstider 4 st och minst 30 min mellan varje prov:
GFR under 15 mL/min/1,73 m2 =  Inom ca 5 - 8 tim + 24 tim
GFR 40 - 15 mL/min/1,73 m2 =  Inom ca 5 - 8 tim
GFR över 40 mL/min/1,73 m2 =  Inom ca 3 - 5 tim

Patienten får inte ha genomgått undersökning med iohexol de senaste 4 dygnen 
pga risk för påverkan av analysresultat. Patienten behöver inte vara fastande 
före undersökning.

Använd handskar, johexol kan ge allergisk reaktion.

Övrig information

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-11-30 07:55:07
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-30 11:25:42
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3309
ID/spårnummer: 1746
Giltig fr o m: 2016-11-30 11:25:42
Utskriftsdatum: 2016-11-30



Barnläkemedelsinstruktion sid2 (2)

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL
(Omnipaque), för iohexolclearance

Rekommendation  ,(Grade 1C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter
Iohexol, V08AB02

Lokal länk

http://slleped01.ds.sll.se/eped_extra/lokalreferens.html#3309

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3309

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
SLL
Sjunet
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