
W wie lu ba da niach wy ka za no, że od po wied nie na wod nie nie pa -
cjen ta przed eks po zy cją na ra dio izo to po wy śro dek cie niu ją cy ob ni ża
ry zy ko wy stą pie nia ne fro pa tii. Do żyl ne na wad nia nie wy da je się da wać
lep sze wy ni ki niż na wad nia nie doust ne, po nad to 0,9% roz twór so li fi -
zjo lo gicz nej (je że li pa cjent go to le ru je) jest sku tecz niej szy niż roz twór
0,45%. Na wad nia nie jest wska za ne u wszyst kich pa cjen tów przed każ -
dym ba da niem wy ma ga ją cym do żyl ne go po da nia ra dio izo to po we go
środ ka cie niu ją ce go. Nie któ rzy le ka rze za le ca ją po da wa nie przy naj -
mniej 1 cm3/kg m.c./godz. przez 12 go dzin przed i po ba da niu. W jed -
nej sto sun ko wo nie licz nej pró bie wy ka za no zna czą cą ko rzyść z po da -
wa nia wo do ro wę gla nu so du za miast roz two ru so li fi zjo lo gicz nej
1 go dzi nę przed i przez 6 go dzin po po da niu środ ka cie niu ją ce go, lecz
wy ni ków tych nie po twier dzo no w licz niej szym ba da niu. Po nad to po -
da wa nie ta kich le ków, jak met for mi na, ami no gli ko zy dy, in hi bi to ry
kon wer ta zy an gio ten sy ny, fu ro se mid lub nie ste ro ido we le ki prze ciw -
za pal ne, któ re przy pusz czal nie dzia ła ją szko dli wie na ner ki, na le ży
wstrzy mać na pe wien czas przed pla no wa nym wy ko na niem ba da nia.
Nie któ re nie osmo tycz ne i nie jo no we ra dio izo to po we środ ki cie niu ją -
ce wy da ją się mieć mniej szko dli wych od dzia ły wań na ner ki. Dla te go
ce lo wość ich za sto so wa nia na le ży roz wa żyć u pa cjen tów z grup pod -
wyż szo ne go ry zy ka.

W wie lu ba da niach ana li zo wa no ro lę wle wów N-ace ty lo cy ste iny
i wo do ro wę gla nu so du w za po bie ga niu ne fro pa tii po kon tra sto wej.
Kolej ne po dej ście wy ma ga ją ce we ry fi ka cji po le ga na sto so wa niu wy so -
kich da wek kwa su askor bi no we go (łącz nie 7 g) w trzech daw kach przed
i po po da niu kon tra stu w ce lu ob ni że nia ry zy ka wy stą pie nia ne fro pa -
tii po kon tra sto wej. Nie za le ca się jed nak za po bie gaw cze go sto so wa nia
fe nol do pa mu, blo ke rów ka na łów wap nio wych, do pa mi ny, przed sion ko -
we go pep ty du na triu re tycz ne go, man ni to lu, fu ro se mi du i teo fi li ny.
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