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HY זו תרופה נרשמה האם?

 הוא. שחפת לפתח גבוה בסיכון לאנשים להינתן עשוי החיסון(TB).  שחפת מפני הגנה או חסינות מספקBCG  חיסון
.השתן   שלפוחית בסרטן או השתן   שלפוחית בגידולי לטיפול גם משמש

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים לפעמים נרשמה זו תרופה

?זו בתרופה להשתמש יש האם

. לעור מוזרק הוא, שחפת מפני להגנה בו משתמשים כאשר. התרופה את ינהלו בריאות שירותי ספק או שלך הרופא
 באזור להבחין תוכל שלא עד נקי האזור על ושמור, החיסון קבלת לאחר שעות24  במשך יבש החיסון אזור על שמור

.סביבו מהעור החיסון

 הימנע. צנתר או צינור דרך שלך השתן   שלפוחית לתוך זורמת התרופה, השתן   שלפוחית בסרטן משתמשים כאשר
 הראשונה השעה במהלך. הטיפול לפני השתן   שלפוחית את לרוקן יש. הטיפול לפני שעות4  במשך נוזלים משתיית
 לשמור צריך אתה אבל, תעמוד אז. אחד כל דקות15  למשך והצדדים הגב, הבטן על תשכבו, התרופה החדרת לאחר
 כל במשך השתן     בשלפוחית התרופה את לשמור יכול אינך אם. נוספת שעה למשך השתן     בשלפוחית התרופה את

.שלך לרופא ספר, שעתיים
 שעות6  במשך שלך השתן את לחטא יש. בטיחות מטעמי בישיבה השתן   שלפוחית את תרוקן שעתיים בתום
15  לעמוד לזה תן. שתשתן לאחר בשירותים מדוללת לא אקונומיקה של דומה כמות שפכו. התרופה מתן לאחר
.השטיפה לפני דקות

 את להסביר שלך מהרופא בקש. שלך הטיפול את יקבע שלך הרופא. מינון של שונים זמנים בלוחות להשתמש ניתן
.מבין שאינך ההנחיות כל

 אין אם עצמו על לחזור עשוי אך, בלבד אחת פעם כלל בדרך ניתן הוא, שחפת מפני להגן כדי ניתן החיסון כאשר
.שחפת עור בדיקת ידי על נמדדת התגובה. חודשים2-3  תוך טובה תגובה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

BCG, חיסון קבלת לפני
.אחרת תרופה לכל אוBCG  לחיסון אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
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 תרופות, אנטיביוטיקה במיוחד, נוטל אתה מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
.וויטמינים לשחפת תרופות, סטרואידים, לסרטן כימותרפיות

.חיובית שחפת בדיקת עברת אם או שחורות אבעבועות נגד חיסון לאחרונה עברת אם שלך לרופא ספר

.בגוף חמורות כוויות של אזור או זיהום, חום, סרטן, חיסונית הפרעה לך יש אם שלך לרופא ספר

BCG,  חיסון נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.מיד לרופא התקשר

?לגרום יכולה זו תרופה האם לוואי תופעות כובע

 לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולBCG  חיסון
:חולף

נפוחות לימפה בלוטות

 לאט ולאט ההזרקה לאחר ימים10-14  כלל בדרך מופיעים אלה(. ההזרקה באתר קטנים אדומים אזורים
.)חודשים-6 כ לאחר להיעלם צריכים הם. בגודלם מצטמצמים

חום

בשתן דם

כואבת או תכופה שתן הטלת

קיבה קלקול

הקֲָאָה

:מיד שלך לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
בעור קשה פריחה

בליעה או נשימה קשיי

צפצופים

?יתר מנת של במקרה לעשות עלי האם כובע

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת יש

.והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

רנד שמות

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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שלהם השמות

BCG חי בשידור

BCG חיסון

09/01/2010-  לאחרונה נבדק

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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