Radiologie

BEHANDELING EXTRAVASATIE

Tijdens uw onderzoek op de afdeling Radiologie is er een contrastmiddel bij u
in een bloedvat gespoten. Deze vloeistof is onbedoeld buiten het bloedvat terechtgekomen (extravasatie). Het gelekte contrastmiddel wordt langzaam door
het lichaam opgenomen. Na enige tijd is het helemaal verdwenen.
DROOG KOUDE KOMPRES
U krijgt het advies om de plaats waar het contrastmiddel is ingespoten met
een droog koud kompres te koelen. Hiermee verzacht u eventuele pijn en
voorkomt u dat de plek gaat ontsteken.
Op de afdeling Radiologie krijgt u een ‘cold pack’ mee. Zo kunt u onderweg
naar huis blijven koelen. U kunt deze cold pack steeds opnieuw gebruiken. Bij
de drogist of sportzaak zijn ook cold packs verkrijgbaar.
Zorg ervoor dat het koude kompres niet te koud is, bewaar het tussentijds bij
voorkeur in de koelkast tussen de 2 en 8 graden Celsius. Wanneer nodig kunt u
het kompres maximaal 1 uur in de vriezer leggen om het kompres versneld af
te koelen, gebruik beslist geen bevroren kompres.
HOE VAAK MOET U KOELEN?
•U koelt iedere dag 4 keer 15 tot 20 minuten. Dit betekent dat u om de 6 uur
15 tot 20 minuten koelt.
•Dit doet u 2 dagen achter elkaar.
•Wanneer nodig kunt u het koelen met 1 dag verlengen.
U koelt dan in totaal 3 dagen.
NEEM CONTACT OP MET DE SPOEDEISENDE HULP BIJ COMPLICATIES
Er bestaat een kleine kans dat de plek waar het contrastmiddel heeft gelekt,
gaat ontsteken. Als u denkt dat u een ontsteking heeft, neem dan altijd direct
contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rivierenland. De
verpleegkundige die u aan de telefoon krijgt, beoordeelt aan de hand van enkele vragen of u een ontsteking heeft. Als het nodig is, wordt u gevraagd naar
de afdeling Spoedeisende Hulp te komen.
Neem deze folder mee naar de Spoedeisende Hulp.
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VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de afdeling Radiologie geven u graag meer informatie.
SPOEDEISENDE HULP
0344-674911
RADIOLOGIE
0344-674233
van maandag tot en met vrijdag van 08.30–12.00 uur ’s ochtends en van
13.00-16.30 uur ’s middags.

INFORMATIE VOOR MEDEWERKER VAN DE SPOEDEISENDE HULP
Alleen in te vullen door medewerker Radiologie
SOORT CONTRASTMIDDEL:
 Gadovist® (gadolinium)
 Ultravist® (jopromide)
Plaats injectie
RIS-initialen
Datum
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

