Primovist®- Ácido gadoxético. Reg. MS - 1.7056.0086 - 0,25 mmol/mL solução para injeção.
Composição 1 ml de solução para injeção contém 181,43 mg de ácido gadoxético, Gd-EOB
DTPA dissódico, equivalente a 0,25 mmol de Gd-EOB-DTPA dissódico. Indicações:
Primovist® é indicado para a detecção de lesões focais hepáticas e fornece informações
sobre o caráter das lesões em imagens de ressonância magnética (RM) ponderadas em T1.
Este produto médico destina-se somente a uso para diagnóstico. Contraindicações:
Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes. Precauções: Devese ter cuidado em pacientes com comprometimento renal grave devido à reduzida
capacidade de eliminação do Gd-EOB-DTPA. Pacientes com comprometimento renal:
Houve relatos de Fibrose Sistêmica Nefrogênica (FSN) associada ao uso de alguns agentes
de contraste contendo gadolínio em pacientes com comprometimento renal grave, agudo
ou crônico (GFR< 30ml/min /1.73 m2) ou insuficiência renal aguda de qualquer
intensidade , devido à síndrome hepato-renal ou no período perioperatório de transplante
de fígado. Como existe uma possibilidade de ocorrência de FSN com Primovist®, este,
portanto, só deve ser usado nesses pacientes após cuidadosa avaliação do risco/benefício
e se as informações diagnósticas forem essenciais e não estiverem disponíveis com
imagens de ressonância magnética (RM) não realçada com contraste. Os pacientes com
história de reações alérgicas/alergóides ou asma brônquica podem estar mais arriscados a
reações graves. As reações de hipersensibilidade podem ser mais intensas em pacientes
fazendo uso de betabloqueadores, particularmente na presença de asma brônquica. Se
ocorrerem reações de hipersensibilidade, a injeção do meio de contraste deve ser
descontinuada imediatamente. Interação medicamentosa: Estudos em ratos mostraram
que a Rifampicina reduz significativamente o realce do fígado pelo ácido gadoxético.
Posologia: A dose indicada é de 0,025 mmol/kg pc, o que na prática significa 0,1 ml da
solução/kg pc. Para informações mais detalhadas, gentileza consultar a bula do produto.
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