
                   SurGal Clinic s.r.o., Drobného 38-40, 60200 Brno 
Metodický pokyn pro přípravu pacienta s alergickou anamnézou 

před aplikací kontrastní látky při radiodiagnostických vyšetřeních  
RDG pracoviště musí být vybaveno léky a materiálem pro poskytnutí resuscitační péče při závažné 
reakci po podání kontrastní látky (KL) vč. defibrilátoru a zdroje kyslíku. Všechny pomůcky a léky 
musí být udržování v použitelném stavu. 

A. Pacienti bez alergie v anamnéze 
1. Bez  zvláštních opatření. 

 
B. Pacient s jakoukoliv alergií v anamnéze (vyjma jódu a jódových KL) 
 
Pozn.: tito pacienti mají významně zvýšené riziko alergické reakce a anafylaktického šoku po 

aplikaci jódové KL. U některých alergenů je možná zkřížená alergická reakce. 
 
2. RDG vyšetření se provádí ambulantně bez asistence lékařů ARO, přípravu organizuje lékař 

RDG oddělení.  

3. Pacient s pozitivní anamnesou na jakoukoliv alergii musí podstoupit některou z níže uvedených 
příprav, bez ní nemůže být vyšetření provedeno. Všichni pacienti s alergickou anamnesou musí 
mít před vyšetřením zajištěn žilní vstup, napojenu infuzi krystaloidu 500 ml, změřen TK a puls, 
ev. saturaci O2.  

4. Jako premedikaci podat Prednison 20 mg p.o. 12 a 1 hod před vyšetřením + Dithiaden 1 tbl. 
p.o.1 hod před výkonem.  

5. Před akutním RDG vyšetřením  s KL podat Hydrocortison 100 mg i.v. 30 min před aplikací 
kontrastní látky. 

 
C. Pacient s alergií na jód nebo jódovou kontrastní látku 
 
1. RDG vyšetření se provádí za hospitalizace - stačí přijetí odpoledne před plánovaným výkonem 

a 2 hod sledování po výkonu. Přípravu organizuje ošetřující lékař, dohled při vyšetření provádí 
anesteziolog.                                                                                                             

2. Na žádance pro RDG vyšetření pacienta s alergií na na jód nebo jódovou KL nesmí chybět 
údaje o alergické anamnéze, kromě toho musí být vystavena žádanka na anesteziologický 
dohled. 

3. K RDG vyšetření u pacienta s alergií na kontrastní látku je nutno předem domluvit přítomnost 
anesteziologa, u jiných alergií stačí přítomnost zdravotní sestry – specialistky (ARIP),   
anesteziolog je přivolán v případě komplikací. 

4. Jako premedikaci podat Prednison 20mg p.o.  12,  6 a 1 hod před operací.  Kromě toho 1 hod 
před vyšetřením podat Dithiaden 2 tbl a 40 mg Famosanu p.o. 

5. Po vyšetření je pacient sledován na oddělení, kde byl přijat. Opakovaně jsou kontrolovány 
vitální funkce – TK, P, saturace O2, ev. další jako výskyt exantému, nevolnost, dušnost…. O 
propuštění z nemocnice rozhoduje ošetřující lékař po kontrole stavu pacienta, ale ne dříve než 
za 2 hodiny od provedení výkonu. Pac. musí být poučen o zákazu řízení motorových vozidel, 
práce se stroji a ve výškách.  

 
Brno, 1. 8. 2012                                                                                 Zpracoval:   MUDr Jaroslav Kutý  
          MUDr. Jan Křístek, Ph.D. 


