
Forfattet af: Theis Christmas Møller 23.08.2019, BDA, Sidst opdateret: 07.03.2021, Christina Michno, BDA 
 Side 1 af 2 

 

Action Card Fotograferende 
Anafylaktisk reaktion på i.v.-kontrast VOKSNE 

Bemanding  

Fotograferende personale i tidsrummet 7.30 til 21.30, alle dage 

Fotograferende personale i tidsrummet 21.30 til 7.30, alle dage 

Procedurer  
a. Begræns skaden 

 Stands infusion, kald hjælp fra en anden fotograferende  
og fjern ikke i.v.-adgangen  

b. Tilkald læge 

 CT-1-læge (41253)/vagthavende radiolog (41901) efter kl. 15.00 

Obs. Tidsrummet 21.30 til 7.30 

 Let reaktion: Akutlæge fra Akutmodtagelsen (42985) 

 Middel/svær reaktion: Anæstesiologisk vagthavende (41113) 
 Ved tvivl: Kald HJERTESTOP (11127) 

 
c. Klargør (og administrér) medicin 

 Adrenalin 1 mg/mL, 0,5 mL til i.m.-injektion  

 Clemastin 1 mg/mL, 2 mL til i.v.-injektion 
 Solu-Medrol, 80 mg, 2 mL til i.v.-injektion  
(Der er 2 hætteglas á 40 mg. Brug begge to) 

d. Mål værdier og observér patient 

 Blodtryk, puls, evt. saturation 

 Observér patient i forstuen i mindst 30 minutter, hvis relevant 

e. Dokumentér 

 EasyViz 

 Rapport over reaktion på kontrast som gives til radiolog 
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Anafylaktisk reaktion på i.v.-kontrast hos BØRN 

Bemanding  

Fotograferende personale i tidsrummet 7.30 til 21.30, alle dage 
Fotograferende personale i tidsrummet 21.30 til 7.30, alle dage 

Procedurer  

a. Begræns skaden 

 Stands infusion, kald hjælp fra en anden fotograferende  
og fjern ikke i.v.-adgangen  

b. Tilkald læge 

 CT-1-læge (41253)/vagthavende radiolog (41901) efter kl. 15.00 

Obs. Tidsrummet 21.30 til 7.30 

 Let reaktion: Akutlæge fra Akutmodtagelsen (42985) 
 Middel/svær reaktion: Anæstesiologisk vagthavende (41113) 
 Ved tvivl: Kald HJERTESTOP (11127) 

 

c. Klargør (og administrér) medicin 
 Adrenalin 1 mg/mL, 0,01 mg/kg til i.m.-injektion  
 Clemastin 1 mg/mL, 0,025 mg/kg til i.v.-injektion 
 Solu-Medrol, 2 mg/kg til i.v.-injektion 

d. Mål værdier og observér patient 

 Blodtryk, puls, evt. saturation 
 Observér patient i forstuen i mindst 30 minutter, hvis relevant 

e. Dokumentér 
 EasyViz 
 Rapport over reaktion på kontrast som gives til radiolog 

 

 

 

 

 


