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Phản Ứng Chất Cản
Quang

Thông tin quan trọng về sự phản ứng của
quý vị
CẢNH BÁO – Bản tin này
cho biết những điều quan
trọng về việc nên làm gì
nếu quý vị bị phản ứng
với chất cản quang, còn
được gọi là thuốc màu
chụp quang tuyến X,
thuốc màu chụp CT, và

Quý vị bị phản ứng tương đối hoặc nghiêm trọng vì quá nhạy cảm hoặc
phản ứng giống như dị ứng đối với chất cản quang, còn được gọi là
thuốc màu chụp quang tuyến X, thuốc màu chụp CT, và chất cản quang
MR.
Chích chất cản quang sau này có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng hơn
hoặc thậm chí hiếm khi xảy ra hơn, là tử vong.

Vì Sự An Toàn Sau Này Của Quý Vị

•

chất cản quang MR.

•

•

Hãy cho (các) bác sĩ, những nơi chăm sóc sức khỏe khác, và bất
cứ ai làm hẹn cho quý vị, biết rằng quý vị bị phản ứng với chất cản
quang.
Bị phản ứng không có nghĩa là sau này quý vị sẽ không bao giờ được
chích chất cản quang. Nhưng có nghĩa là cần có những biện pháp đề
phòng và các sự cân nhắc đặc biệt nếu sau này quý vị có một cuộc
thử nghiệm cần sử dụng chất cản quang. Thí dụ như, quý vị sẽ có thể
được cho thuốc trước khi thử nghiệm.
Hãy nghĩ đến việc đeo nữ trang loại cảnh báo y tế. Đeo một sợi dây
chuyền hay vòng đeo tay loại cảnh báo y tế để cho các nhân viên cấp
cứu biết về trường hợp của quý vị.

Có thắc mắc?
Những thắc mắc của quý vị rất quan trọng. Hãy gọi cho bác sĩ hoặc nơi
chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có điều gì thắc mắc hoặc lo
ngại.
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Contrast
Reaction
Important information about your reaction
ALERT – This handout
provides critical information
about what to do if you have
a reaction to contrast, also
called X-ray dye, CT dye,
and MR contrast.

You have had a moderate or severe allergic-like or hypersensitivity
reaction to contrast medium, also called X-ray dye, CT dye, and
MR contrast.
A future injection of contrast medium could result in a more serious
or rarely, even a fatal reaction.

For Your Future Safety
•

Tell your doctor(s), any other health care providers, and anyone
who schedules an appointment for you, that you had a reaction to
a contrast agent.

•

Having a reaction does not mean you should never have a
contrast injection in the future. It does mean that special
precautions and considerations are needed if you have an exam
that uses contrast in the future. For example, you will likely be
given steroid medicine to take ahead of time.

•

Think about getting medic alert jewelry to wear. A medic alert
bracelet or necklace tells emergency medical workers about your
situation.

Questions?
Your questions are important. Call your doctor or health care
provider if you have questions or concerns.
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