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Patient Information Sheet (Vietnamese) Tờ Chỉ Dẫn cho Bệnh Nhân

Iodinated Contrast Thuốc Cản Quang Tuyến có Chất I-ốt
1. Thuốc cản quang tuyến có I-ốt là gì?
Thủ tục chụp hình y học mà bác sĩ của quý vị ñã yêu
cầu quý vị làm có dùng ‘Thuốc Cản Quang Tuyến’ có
chất I-ốt (ñã có thời ñược gọi là thuốc nhuộm quang
tuyến X). Thuốc cản quang tuyến là một chất lỏng
không có mầu, trong có chất I-ốt. Thuốc cản quang
tuyến ñược chích vào mạch máu của quý vị ñể thấy
ñược rõ hơn các bộ phận trong cơ thể của quý vị trên
hình chụp quang tuyến X. Thuốc cản quang tuyến
không phải là một chất nhuộm. Nó không ñể lại một
màu nào trong cơ thể của quý vị. Bác sĩ của quý vị
cần thuốc cản quang tuyến ñể có thể có những chi tiết
cần thiết ñể ñịnh bệnh cho quý vị.
Tờ chỉ dẫn này phải ñược ñọc cùng với tờ chỉ dẫn
của thủ tục mà quý vị ñã ñặt hẹn làm (nếu chưa có
tờ chỉ dẫn này xin quý vị hỏi ñể lấy một tờ).

2. Trong khi làm thủ tục
Khi thuốc cản quang tuyến ñược chích vào người quý
vị có thể cảm thấy:
− Một cảm giác ấm hay ‘ñỏ mặt’ tràn khắp thân thể
quý vị, việc này cũng có thể làm quý vị cứ tưởng
như là mình mới tiểu tiện. Quý vị sẽ không tiểu tiện –
ñó chỉ là một cảm giác mà thôi.
− Một cảm giác có mùi hay vị ‘kim loại’ cũng có thể
xảy ñến. Cảm giác này chỉ kéo dài dưới một phút.

3. Sau thủ tục
Chúng tôi ñề nghị quý vị uống từ 2 tới 4 ly nước sau
khi làm xong thủ tục này ñể giúp thải thuốc cản quang
tuyến ra khỏi cơ thể của quý vị.
Thuốc cản quang tuyến không có ảnh hưởng gì tới
khả năng làm việc thông thường của quý vị; quý vị
nên tiếp tục với cuộc sống hàng ngày của mình như
thường lệ.

4. Thận trọng
Thuốc cản quang tuyến không thích hợp với một số
người; quý vị sẽ phải trả lời một số câu hỏi trước khi
ñược chích thuốc này. Những câu trả lời của quý vị sẽ
ấn ñịnh những rủi ro mà quý vị có thể gặp.
• Xin quý vị cho nhân viên biết quý vị ñang có bầu
hay nghi là có bầu hay ñang cho con bú.
Chức năng của thận
• Thuốc cản quang tuyến ñược thận thải ra khỏi cơ
thể của quý vị qua nước tiểu. Nó ñược thải ra
một cách dễ dàng khỏi cơ thể của những người
có thận làm việc bình thường.
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• Chích thuốc cản quang tuyến cho những người
có thận yếu (suy thận), có thể làm cho thận bị hư
hại thêm, mà vì thế có thể làm cho thận ngưng
hoạt ñộng bình thường (suy thận cấp tính).
• Quý vị có thể xin làm một cuộc thử máu ñơn giản
ñể tìm biết mức hoạt ñộng của thận của mình.
Phản ứng của thuốc tiểu ñường – Metformin
(Các tên thuốc khác: Avandamet, Diabex, Diaformin,
Formet, Glucohexal, Glucomet, Glucophage,
Glucovance, Metforbell).
Nếu thận bị thuốc cản quang tuyến làm hại thì thận có

thể sẽ không thải ñược thuốc Metformin ra khỏi cơ
thể. Khi dùng thuốc cản quang tuyến nên tạm ngưng
dùng thuốc Metformin trong một thời gian ngắn thì sẽ
ñược an toàn hơn. Các nhân viên sẽ cho quý vị rõ khi
nào ngưng và khi nào dùng trở lại thuốc Metformin.
Quý vị phải gặp bác sĩ của mình, ñể theo dõi bệnh
tiểu ñường của mình, nếu quý vị bị bắt buộc phải
ngưng dùng thuốc Metformin.

5. Có những gì nguy hiểm với thuốc cản
quang tuyến có chất I-ốt?
Những rủi ro và biến chứng trong việc chích thuốc này
có thể gồm có, nhưng không chỉ giới hạn vào những
ñiều ghi dưới ñây.
Những rủi ro và biến chứng thông thường gồm có:
• ðược biết không có những rủi ro thông thường.
Những rủi ro và biến chứng kém thông thường
hơn gồm có:
• Thuốc cản quang tuyến có thể rỉ ra ngoài mạch
máu, ở dưới da và vào các mô. Việc này cần phải
chữa. Trong các trường hợp rất hiếm, cần phải giải
phẫu nếu da bị lở.
• Suy thận cấp tính có thể xảy ra khi một hay cả hai
thận tự nhiên ngưng làm việc. Sự hư hại này có
thể kéo dài trong nhiều ngày hay nhiều tuần lễ.
Thận có thể phải cần tới một khoảng thời gian khá
lâu trước khi bắt ñầu làm việc trở lại như trước, và
quý vị có thể cần phải chạy thận nhân tạo ñể lọc
máu trong thời gian này. Cũng có nguy cơ là thận
của quý vị sẽ bị hư hỏng vĩnh viễn. ðể giảm bớt
nguy cơ này chỉ có một lượng rất nhỏ chất cản
quang tuyến ñược dùng ñể chích.
• Việc chích thuốc không thể thực hiện ñược vì
những lý do y tế hay/và kỹ thuật.
Những rủi ro và biến chứng ít xảy ra gồm có:
• Dị ứng với thuốc cản quang tuyến xảy ra trong
vòng một tiếng ñồng hồ ñầu, với hầu hết những dị
ứng xảy ra trong 5 phút ñầu. Phản ứng chậm ñược
biết ñã xảy ra tới một tuần lễ sau khi chích.
Ghi chú: Dị ứng với chất I-ốt và/hay ñồ ăn biển không có
nghiã là sẽ có dị ứng với thuốc cản quang tuyến có i-ốt.
Những phản ứng thay ñổi từ:
Nhẹ – nổi mề ñay, ñổ mồ hôi, xổ mũi, ho, buồn nôn.
Trung bình – mề ñay lan rộng, nhức ñầu, sưng
mặt, nôn mửa, khó thở.
Nặng – Những phản ứng nặng rất ít khi xảy ra
nhưng có thể gồm có: tim ñập nhanh tới ñộ ñe dọa
tính mệnh, áp suất máu xuống rất thấp, sưng
cuống họng, ñộng kinh và/hay ñứng tim.
• Tử vong vì thuốc cản quang tuyến có i-ốt rất hiếm
khi xảy ra.

6. Có những vấn ñề an toàn gì không khi
quý vị rời nhà thương?
Tới khu Tai Nạn và Khẩn Cấp (Accident & Emergency
hay A&E) hay một bác sĩ toàn khoa gần nhất nếu quý
vị cảm thấy không ñược khoẻ.
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NO DOCUMENTED CONSENT REQUIRED
Unless patient is renal impaired

If a documented consent is required
Interpreter Services must be accessed

