Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp
Sonja Werner, Svensk Förening för Allergologi

2014-10-17

PM kontrastmedel och allergitestning
Se SURFs rekommendationer http://www.sfbfm.se/sidor/overkanslighetsreaktioner/





Akuta reaktioner på jod- och Gd-kontrastmedel, speciellt anafylaxi, kan vara av typ 1-allergi
Patienter med misstänkt anafylaxi bör därför remitteras till allergolog för utredning och
eventuell hudtest (pricktest 1:1 och intrakutantest 1:10)
Anafylaxi förekommer i en frekvens på 1/2 500 injektioner. I Sverige där det utförs cirka
800 000 undersökningar med kontrastmedel per år skulle det innebära drygt 300 fall/år
OBS! Tag alltid blodprov för tryptasbestämning inom 0,5-3 timmar efter misstänkt anafylaxi
för att bekräfta diagnosen

Indikation för allergologisk utredning
 Anafylaxi eller oklar akut reaktion på kontrastmedel som föranlett narkoslarm eller
adrenalinbehandling
 Tidigare reaktion på kontrastmedel, där anafylaxi inte kan uteslutas
Remiss
 Praxis angående rutiner för remittering till allergologisk mottagning får utvecklas lokalt
 Remissen måste innehålla noggrann beskrivning av förlopp och behandling av reaktionen
 Testning bör helst ske i intervallet 2-6 mån efter en reaktion
Kontrastmedel för allergitestning
 Röntgenavdelningen tillhandahåller det kontrastmedel som patienten reagerat på och minst ett
ytterligare kontrastmedel. Alternativt rekvirerar allergimottagningen kontrastmedel via apoteket.
Praxis får utvecklas lokalt efterhand
Strategi inför framtida undersökningar med J-KM
 Det kontrastmedel som utlöste anafylaxin och de som är hudtestpositiva bör aldrig ges.
 Efter positiv hudtest för utlösande kontrastmedel torde risken för anafylaxi med hudtestnegativt
alternativ vara låg men ej försumbar och sedvanliga försiktighetsåtgärder skall vidtas enligt
SURFs rekommendationer
 Krävs en ny undersökning med kontrastmedel, följ Nationella rekommendationer, dvs. överväg
premedicinering, tag fram akutbricka. Läkare och ev. narkospersonal på plats.
Se nästa sida för referenser.
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