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Příprava před aplikací kontrastní látky 

• bez alergické anamnézy  
premedikace není nutná – dle metodického listu ČRS z 1/07 

• alergická anamnéza 
lehčí forma 

– Dithiaden (2 tbl. per os 2 hod. před vyšetřením) 

o polyvalentní alergie a astma bronchiale,alergie na k.l.  
- prednison tbl. 40 mg 12 hod. před aplikací k.l. a 20 mg 6 hod. před aplikací k.l. 
- v akutním případě 40 mg kortikoidů i.v. (Solu-Medrol,Metylprednisolonum) 1 mg 
antihistaminikum (Bisulepinum) 

o závažné alergické stavy 
premedikace po dobu 1-2 dnů ve spolupráci s anesteziologem 

Relativní kontraindikace podání k.l. 

• závažná alergická reakce po předchozím podání k.l. 

• těžké funkční poruchy ledvin a jater ( kreatinin nad 300 umol/l) 

• thyreotoxikóza – před podáním k.l. thyreostatika 

• mnohočetný myelom – zajistit řádnou hydrataci 

• jódová k.l. nesmí být podána 2 měsíce před léčbou, event. isotopovým vyšetřením štítné 
žlázy s izotopy jódu 

Vysvětlení níže používaných pojmů: 

Nalačno:6 hod. před vyšetřením nejíst a 12 hod. před vyšetřením jen lehká jídla, pacient 
může pít. 

Vyprázdněn: 
Fortrans, klyzma, magnesiová voda – způsob určí odesílající lékař dle stavu pacienta 

Doprovod: 
S pacientem se na vyšetření dostaví 1 dospělá osoba, může být rodinný příslušník, u 
hospitalizovaných pacientů 1 sanitář i na více pacientů.  
Neakceptujeme řidiče sanitky, pokud nesetrvá s pacientem. 

Neřídit MV: 
Pacient od okamžiku požití Dithiadenu nesmí minimálně 12 hodin řídit motorové vozidlo. 

Jednofázová aplikace k.l. p.o. 
Pacient vypije 0,5 – 2,5 hod. před vyšetřením roztok k.l. – 10 ml k.l. v 500 ml tekutiny. 
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Pacient z lůžkového odd. Nemocnice Hořovice 
V případě předpokládané aplikace k.l. (konzultace s lékařem na RDG odd.) zavedena i.v. 
kanyla nejméně růžového kalibru. 

 
 


