Nazorg bij contrastvloeistof
naast het bloedvat
Extravasatie

U heeft net een onderzoek gehad op de afdeling Radiologie van
CWZ waarbij een contrastvloeistof is ingespoten.
Contrastvloeistof is een vloeistof die ervoor zorgt dat bloedvaten en
organen duidelijker worden afgebeeld op de foto’s.
Tijdens het inspuiten is een deel van deze vloeistof buiten het
bloedvat terecht gekomen.
Helaas treedt deze complicatie af en toe op.
Dit kan een brandend of pijnlijk gevoel geven. Ook kan een zwelling
en roodheid optreden.
Deze klachten duren meestal 2 tot 4 dagen, maar soms zelfs een
week.
In deze folder wordt beschreven wat u kunt doen om te zorgen dat
de zwelling verdwijnt.
Heeft u na het lezen nog vragen, bel dan gerust naar de afdeling
Radiologie van CWZ.
U heeft op de afdeling Radiologie gesproken met:

Naam laborant: …………….................................................................

Naam radioloog:…….………………………...............................................
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Wat kunt u doen?
• Probeer uw arm zoveel mogelijk omhoog te houden (kussen
onder de arm wanneer u in een stoel zit).
• Leg vooral de eerste 24 uur na het onderzoek vochtige koude
kompressen (washandjes, handdoekjes of een coldpack) op de
zwelling.
• Tegen de pijn kunt u Paracetamol innemen.
Wanneer moet u contact opnemen?
• Wanneer de huid donkerder wordt (erger dan door een blauwe
plek).
• De pijn erger wordt.
• Als u een doof gevoel krijgt.
• Wanneer u de arm minder goed kunt bewegen.
Binnen kantooruren belt u met uw huisarts of de dienstdoende
huisarts.
Buiten kantoortijden belt u met de huisartsenpost.
Laat weten dat u een onderzoek op de afdeling Radiologie heeft
gehad en dat u last heeft van contrastvloeistof naast het bloedvat.
Het kan zijn dat u gevraagd wordt naar de huisarts te komen voor
behandeling.
Wilt u bij uw bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost deze
folder meenemen?
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Adres en telefoonnummers
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50)
Telefoon (024) 365 74 78
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