
  :  گردد رعایت زیر موارد باید حاجب داروی وانتقال درنقل

  

 بو بی و زرد حدی تا رنگ بی ، شفاف آبکی،استریل، محلول تزریقی حاجب ماده     -1
 از قبل آن رنگ تغییر و رسوبات بررسی منظور بھ مستقیم، دید با باید بنابراین.است
 استفاده نباید ، داشت وجود توجھی قابل رنگ وتغییر رسوبات اگر گردد، کنترل تجویز
  .شود

  

 اساس بر فردی بطور و دقت بھ باید استفاده، برای غلظت و حجم ترکیب     -2
 عملکرد و رگ در خون جریان سرعت و رگ بیمار،اندازه سن،وزن:نظیر فاکتورھایی

  .گیرد قرار محاسبھ مورد کلیھ

  

 داروھای سایر با نباید  شیمیایی ناسازگاری و داروئی تداخل بدلیل  موادحاجب     -3
 یا ھا محلول داروھا، حاوی وریدی داخل تجویزی راھھای در یا شده مخلوط تزریقی
  .تجویزگردند خاص مغذی ترکیبات

  

  .است نشده توصیھ استریل سالین نرمال سرم با تزریقی حاجب ماده کردن رقیق

  

 استفاده با تنھا استریل شرایط تحت تمامًا باید ظروفشان از حاجب ماده کشیدن      -4
 عروقی تزریقات درتمام باید استریل تکنیک. شود انجام استریل  وسایل و ھا سرنگ از
  .شود رعایت باشد، کنتراست مواد شامل کھ

  

 رفع منظور بھ دقیق مراقبتھای ، شود می استفاده مصرف بار چند لوازم اگراز     -5
  .است الزم ازآلودگی، پیشگیری

  

  . گیرند قرار استفاده مورد بالفاصلھ باید بازشدن، از پس حاجب مواد     -6
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 زمان در بایستی عروقی داخل صورت بھ شده تجویز یددار کنتراست مواد      -7
  .باشند داشتھ آن بھ نزدیک ویا بدن دمای مساوی دمایی تزریق

  

 Have in ،) بودن جمع حواس(Head up ؛  4h  قانون رعایت
electrocardiogram)بیمار کردن مانیتور (، Hydration)بودن ھیدراتھ (، 

History )الزامیست حاجب ماده تزریق از قبل) بیمار تاریخچھ داشتن.  

  

  :تزریقی حاجب ماده از استفاده در مھم نکات

  

 شود،این داده توضیح پروسیجر انجام نحوه بیمار بھ آزمون، انجام از قبل باید       -
  .باشد می بیمار خونسردی و آرامش حفظ منظور بھ کار

  

 آن انجام از ناشی احتمالی وخطرات پروسیجر برانجام مبنی عمل رضایت برگھ       -
 و امضا و شده تکمیل آزمون، انجام از قبل یک درجھ ھمراھان و بیمار توسط باید

  .شود انگشت اثر بھ ممھور

  

 موکول بعد بھ حدالمقدور باید آزمون است،انجام باردار بیمار کھ مواردی در       -
  .گردند آن ندارند،جایگزین حاجب ماده و اشعھ بھ نیاز کھ پروسیجرھایی  ویا شود

  

 باید خاص وبیماریھایی داروئی،موادغذایی حساسیت ازنظرسابقھ باید بیماران       -
 خاص بیماری ویا دارو بھ حساسیت سابقھ کھ بیمارانی در. گیرند قرار غربالگری مورد

 بیماریھای.است بیشتر حاجب ماده تزریق از ناشی ناخواستھ واکنش وقوع دارند،احتمال
 داسی خونی بیماری فئوکروموسایتوما، ، مولتیپل میلوم دیابت،بیماری شامل؛ خاص
  .باشند می... و شده شناختھ تیروئیدی اختالل و ھموزیگوس شکل
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 وسایر INR وCr ، PT، PTT ، BUN مانند بیمار آزمایشات کردن چک       -
  .الزامیست خونی فاکتورھای

  

 با مدیکاسیون پره باال،شامل؛ ریسک با بیماران مورد در پیشگیرانھ اقدامات        -
 ھای واکنش وقوع کاھش یا اجتناب برای کورتیکواستروئیدھا و ھا ھیستامین آنتی

 حیات کننده تھدید جدی ھای واکنش ازوقوع داروھا این البتھ.باشد می آلرژیک
 مورد در باید.  دھد کاھش را آنھا شدت و شیوع است ممکن اما ، کند نمی جلوگیری
  .آید بعمل فراوان احتیاط اختالالت، یا سوابق این با بیماران

  

 نوع رگ، واندازه سن،نوع با متناسب کننده تزریق وسیلھ یا آنژیوکت از       -
  .گردد استفاده مربوطھ عروق خون جریان وسرعت پروسیجر

  

 تزریق برای داخلی قسمت دست ساعد پروگزیمال ورید( مناسب ورید یا ازشریان       -
 استفاده)است ارجح رادیوگرافی و تی سی در وصفراوی کلیوی،کبدی سیستم

  .است الزامی آزمون انجام از قبل مثانھ بودن خالی اینکھ شود،ضمن

  

 باید ، یددارھستند حاجب مواد از استفاده مستلزم کھ تشخیصی پروسیجرھای       -
 تجھیزات یا مجھز کامًال اورژانس ترالی. شوند انجام ماھر و خبره افراد توسط مستقیمًا
 از حاجب ماده بھ ناخواستھ واکنش درمان و تشخیص در کارآمد افراد وھمچنین معادل
  .باشند دسترس در ھمیشھ باید نوع ھر

  

 تجھیزات و امکانات بدون و خلوت جای در و تنھایی بھ نباید حاجب ماده تزریق       -
  .نشود انجام مناسب

  

 تزریق افتاد،فورًا اتفاق حاجب ماده نشت یا رگ پارگی تزریق حین کھ درمواردی       -
  .گردد آن جایگزین دیگری متوقف،ورگ
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 متوقف بالفاصلھ باید تزریق ، افتاد اتفاق ناخواستھ واکنش تزریق طول در اگر       -
  .گردد

  

 ھستند ناپایدار طبی از کھ آنھایی ویژه بھ کنتراست مواد کننده دریافت بیماران       -
  . نظرباشند تحت نزدیک از باید

  

 پس ساعت نیم تا حداقل تزریق محل وکنترل) رگ بودن باز(آنژیوکت ماندن باقی       -
 تزریق بدو از حساسیت وقوع شود،چون رعایت باید کھ است نکاتی جملھ از آزمون، از
 از بعد ساعت 48 تا منابع برخی در است،گرچھ درحداکثر تزریق از پس دقیقھ 40 تا

  .است شده گزارش حاجب ماده واکنش تزریق

  

 بیماری ، کبد و کلیھ ھمزمان بیماریھای کلیھ، عملکرد در بااختالل بیماران در        -
 با باید حاجب، مواد تجویز ، آنوری یا ، میلوماتوز ، شدید تیروتوکسیکوز ، قلبی کلیوی
  .شود انجام احتیاط

  

 ازماده چون؛استفاده مواردی است،رعایت بیمارباال کراتنین کھ مواردی در        -
 لزوم صورت در دیالیز بخش با پایین،ھماھنگی اسموالریتھ با  یونی غیر کنتراست

  .است مناسب دیگر تشخیصی سایرروشھای وجایگزینی

  

 حاجب ماده تزریق اند، کرده دریافت سیستوگرافی کولھ حاجب ماده کھ کسانی در       -
 بھ بیمارمبتال چندین در کلیوی مسمومیت. کند بیشترمی را وکبد کلیھ بھ آسیب احتمال
 كنتراست مواد آن دنبال وبھ سیستوگرافی كولھ خوراكي كنتراست ماده کھ کبد اختالل
 حاجب ماده ھرگونھ تجویز بنابراین.  است شده دیده اند كرده دریافت عروقي داخل
 کرده دریافت سیستوگرافی کلھ کنتراست ماده  تازگی بھ کھ بیمارانی در عروقی داخل
  .افتد تاخیر بھ باید ، اند
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 یا مولتیپل میلوم مبتالبھ بیماران در عروقی طورداخل بھ یددار تجویزموادحاجب       -
 ناشی کلیوی کفایتی بی یا و نارسایی بھ مستعد کھ پاراپروتئیناسئوس بیماریھای دیگر
 و کنتراست ماده تزریق ترکیب اینکھ است،ضمن آمیز مخاطره ،بالقوه داروھستند از

 در ویژه احتیاطات. شود میلوما بیماری بیشتر شدت سبب تواند می باھم دھیدراتاسیون
  . بیماراست سرم کراتنین دقیق وکنترل طبیعی ھیدراسیون حفظ شامل؛ مورد این

  

 داخل یددار حاجب ماده تزریق متعاقب تیروییدی ازطوفان شده ثبت ھایی گزارش       -
 ، خودکار عملکرد با تیروئید غده ندول دارای یا ھایپرتیروئید بیماران در عروقی
 ماده ھر از استفاده از قبل بیمارانی چنین در باید اضافی خطر این کھ میکند پیشنھاد
 باعث یددار حاجب ماده تزریق تیروئید ندوالر بیماری در. شود ارزیابی کنتراست
  .شود می ھایپرتیروئیدیسم بیماری

  

 الزم بنابراین شود، می تیروئیدی ھای تست در اختالل باعث حاجب ماده تزریق       -
  .بیافتند تاخیر بھ ھفتھ یک تیروئیدی آزمونھای است

  

 می بحرانی فشار افزایش باعث حاجب، ماده تزریق فئوکروموسایتوما بیماری در       -
  .شود می توصیھ زیر موارد رعایت مورد این شود؛در

  

  شود استفاده ندارد نیاز کنتراست ماده بھ کھ دیگر تشخیصی ھای روش سایر از     -1

  

 مطروحھ برخطرات مربوطھ پروسیجر انجام نفع پزشک، قضاوت اساس بر اگر     -2
 و شود درمان مربوطھ بیماری ابتدائًا وگرنھ، شود انجام پروسیجرمیتواند بچربد،آن
  .گردد بیمارانجام آن برای یددار کنتراست مواد با پروسیجرھای سپس

  

  .شود حفظ مطلق حداقل در باید حاجب ماده مقدار      -3
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 جھت الزم وسایل و واقدامات کنترل باید پروسیجر حین در بیمار خون فشار      -4
  .باشد دسترس در باید ھیپرتانسیون بحران درمان

  

  .شود داده) بلوکر وبتا آلفا(مدیکاسیون پره بیمار بھ آزمون انجام از قبل     -5

  

 باعث است شوندممکن می تجویز عروقی داخل طور بھ کھ زمانی کنتراست مواد       -
  .شود ، ھستند  ھموزیگوس شکل داسی بیماری برای کھ افرادی در شدن داسی تسریع

  

 باید حاجب ماده تزریق از وبعد قبل ساعت 48 متفورمین مصرف دیابتی، دربیماران  -
 الزم شود،احتیاطات می الکتیک اسیدوز افزایش باعث یددار حاجب ماده شود،چون قطع
  .آید عمل بھ

  

  شود می بیماری عالئم تشدید باعث حاجب ماده تزریق گراو میاستنی بیماری در -

  

 انفلوانزا شبھ عوارضی کھ 2 اینترلوکین تومور ضد داروی با درمان تحت بیماران در -
 ، لرز ، تب شامل عالئم این.شود می بیماری عالئم تشدید باعث حاجب ماده تزریق دارد
 می الیگوری و ادم ، خون فشار افت ، اسھال ، راش ، خارش ، استفراغ ، تھوع
 دز آخرین از بعد ماه چندین تا حتی و اولیھ ساعتھای مدت در عالیم این بروز. باشند

  . است شده گزارش 2 اینترلوکین

  

  شوند مصرف احتیاط با باید حاجب مواد دھی وشیر حاملگی زمان در -

  

 بھ قبلی ایمنی،واكنش نقص یا ایمیون ،اتو ایمیون آلرژی،اختالالت سابقھ بیمار اگر  -
 احتمال پیشگویی برای تواند نمی پوستی حساسیت تست دارد، حاجب ماده تزریق
 بیمار برای تواند می خود تست این انجام چون ، باشد اعتماد مورد شدید ھای واکنش
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 است ممکن فوق موارد روی بر تاکید با پزشکی دقیق تاریخچھ. باشد آمیز مخاطره
  . قبلی تست بوسیلھ کردن پیشگویی تا باشد تر درست جانبی ھای واکنش درپیشگویی

  

 كھ ،))OTC خوان پیش روي( اي نسخھ غیر داروھاي شامل(درمانھایي تمام مورد در -
  .باشد داشتھ اطالع پزشك باید آزمون ازانجام قبل ، كند مي دریافت حاضر حال بیماردر

  

 در نفرین اپی معمول دوزھاي بھ نسبت  است ممكن بتابلوکر کننده مصرف بیماران -
 ھاي واكنش خطر دلیل بھ بنابراین.دھند جواب کمتر ، آلرژیک ھای واکنش درمان
 با بتابلوکرھا کننده مصرف بیماران در بایستی یددار کنتراست مواد حساسیتي، ازدیاد
  .شود مصرف احتیاط

  

 دیورتیک درمان ھمزمان کھ پیشرفتھ عروقی-  قلبی احتقان نارسایی با بیماران -
 نوبھ بھ این کھ باشند داشتھ  عروقی  حجم نسبی کاھش است ممکن ، کنند می دریافت
. دھد قرار تاثیر تحت را کنتراست ماده اسموتیک بار بھ کلیوی پاسخ است ممکن خود
 تاخیری اختالالت تعیین جھت پروسیجر از بعد ساعت چندین مدت بھ باید بیماران این

 .باشند نظر تحت کلیوی عملکرد ھمودینامیک
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