Når du har fået intravenøs kontrast ved
CT-scanning (ambulante patienter)
I forbindelse med din undersøgelse i Billeddiagnostisk
Afsnit har du fået kontrast i en blodåre. Kontrastvæsken kan hos nogle give lette bivirkninger såsom
kvalme, opkastning, hudkløe og nældefeber. I
sjældne tilfælde kan der opstå alvorlig allergisk reaktion, som kan være behandlingskrævende. Dette sker
for det meste inden for ½ time efter undersøgelsen.
Vi opfordrer dig til at drikke rigeligt, hvis du har fået
kontrastvæske.

HVIS DU ER I BEHANDLING MED INTERLEUKIN II
Er du i behandling med Interleukin II, kan der gå op til
2 uger, inden der eventuelt kan komme en reaktion.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

BLIV PÅ HOSPITALET
Vi anbefaler, at du opholder dig på hospitalet 30 minutter efter undersøgelsen. Hvis du i denne periode
føler ubehag, skal du henvende dig til personalet i receptionen, som så vil kontakte plejepersonalet. De vil
vurdere dine symptomer.

Kontakt
Billeddiagnostisk Afsnit
Frederikshavn
Tlf. 97 64 21 38
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.15 – 14.30

REAKTIONEN KAN VÆRE FORSINKET
I sjældne tilfælde kan der forekomme en reaktion efter nogle få timer og op til flere dage efter undersøgelsen. Det kan vise sig ved hævelse i ansigtet, specielt omkring øjnene, eller ved en hudreaktion med
rødme og kløe på kroppen.
Kontakt egen læge eller Lægevagten
Hvis du oplever dette, skal du kontakte egen læge eller Lægevagten med henblik på eventuel behandling.
Kontakt også Billeddiagnostisk Afsnit, så vi kan tage
hensyn til din reaktion, hvis du en anden gang skal
have lavet en undersøgelse med kontraststof.
Alvorlig allergisk reaktion
I meget sjældne tilfælde kan der forekomme vejrtrækningsbesvær, som er behandlingskrævende. Hvis det
sker, skal du kontakte 112 og oplyse, at du har fået
kontrast i blodåren i forbindelse med en CT-scanning.
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