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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Patienten får inte ha genomgått undersökning med johexol de senaste 4 dygnen 
pga risk för påverkan på analysresultatet. 
Patienten behöver inte vara fastande före undersökning.

Bestämning av njurarnas glomerulära filtrationshastighet (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
Maxdos oavsett vikt:  5 mL

Provtagningsfrekvensen är beroende av GFR (mL/min/1,73 m²), därför behöver ungefärligt 
GFR värde kännas till före provtagningsstart. För provtagningstider och frekvens följ lokala 
riktlinjer från klinisk fysiologi.
Notera exakt tid när proverna tas. Kapillär provtagning kan tas i nödfall, men ger ibland 
mycket osäkra värden. 

Iohexolclearance ska ej genomföras vid tidigare allergisk reaktion mot Omnipaque/ 
röntgenkontrastmedel, eller vid feber över 38 °C. 
Röntgenundersökning med kontrastmedel stör analysen därför bör undersökning av 
iohexolclearance skjutas upp 4 dygn (vid GFR under 20 upp till 7 dygn) efter gjord 
kontraströntgen.

Efter undersökningen bör sköldkörtelfunktionen kontrolleras för prematura barn samt för 
barn vars mödrar har fått jodhaltiga kontrastmedel under graviditeten.

ÖVRIG INFORMATION

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Använd handskar, johexol kan ge allergisk reaktion.

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: Patienten ska ha en perifer venkateter med injektionsport för att 
minimera risken att kontrastmedel backar ut, alternativt kan administreringen ske via en 
förlängningsslang.

Injicera ordinerad dos johexol under 1 - 2 minuter via injektionsporten. Notera exakt 
sluttid av administreringen i protokollet.
Patienten bör vara under uppsikt de första 30 minuterna efter administrerad dos för att 
utesluta risken för allergisk reaktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Omnipaque (registrerad produkt)

300 mg I/mL, Injektionsvätska, lösning

Oöppnad förpackning förvaras i ytterkartong vid högst 25 °C. Öppnad förpackning 
kan förvaras 24 timmar i rumstemperatur. Ljuskänslig. 
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REFERENS/LÄNK

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendation- Användning av radiologiska 
kontrastmedel till barn
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-
forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/anvandning-av-
radiologiska-kontrastmedel-till-barn

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

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3309
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