Voorzorgsmaatregelen bij allergie
voor contrastmiddel
Afdeling medische beeldvorming

Allergisch voor contrastmiddel
In overleg met uw arts krijgt u op de afdeling radiologie of nucleaire geneeskunde een onderzoek
waarbij contrastmiddel met jodium wordt gebruikt. Dit middel zorgt ervoor dat bloedvaten en organen
duidelijker in beeld komen. Omdat u allergisch bent voor dit contrastmiddel, worden er
voorzorgsmaatregelen getroffen. In deze folder vindt u hier uitleg over.
U krijgt medicijnen
Prednisolon
U krijgt 2 tabletten Prednisolon (30 mg) mee naar huis of u haalt deze op bij uw apotheek.
Prednisolon zorgt voor onderdrukking van overgevoeligheidsreacties (anti allergische werking).
Volg deze gebruiksaanwijzing goed op:
•

neem de 1e tablet 12 uur voor het onderzoek in met wat water

•

neem de 2e tablet 2 uur voor het onderzoek in met wat water

Tavegil
U krijgt 5 minuten voor het onderzoek via een infuus het medicijn Tavegil toegediend. Dit is een
middel dat allergische reacties tegengaat. Dit middel lijkt op middelen tegen hooikoorts die zonder
recept verkrijgbaar zijn bij uw drogist.
Het gebruik van Tavegil kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag na gebruik van Tavegil 24 uur niet
zelfstandig aan het verkeer deelnemen en/of gevaarlijke machines bedienen. Als u dat wel doet,
heeft dit mogelijk gevolgen voor uw verzekeringsdekking.
Wij raden u aan van tevoren iemand te vragen om u na de behandeling naar huis te brengen.
Na het onderzoek
U mag een ½ uur na het toedienen van het contrastmiddel naar huis. Niet eerder, omdat een
eventuele allergische reactie ook nog na enkele minuten kan optreden.
Uw vragen
Met eventuele vragen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
afdeling waar het onderzoek zal plaatsvinden.
•

radiologie locatie Alkmaar: 072 – 548 34 00 of radiologie@nwz.nl

•

radiologie locatie Den Helder: 0223 – 69 6308

•

nucleaire geneeskunde: 072 – 548 34 80 of nucleairegeneeskunde@nwz.nl
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