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Vaccinul Bacil Calmette-Guerin (BCG).
pronunțat ca (ba sil' us kal' met gay rayn')

HY este prescris acest medicament?

Vaccinul BCG oferă imunitate sau protecție împotriva tuberculozei (TB). Vaccinul poate fi administrat persoanelor cu risc crescut 

de a dezvolta TBC. De asemenea, este utilizat pentru a trata tumorile vezicii urinare sau cancerul vezicii urinare.

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe 

informații.

OW ar trebui utilizat acest medicament?

Medicul dumneavoastră sau un furnizor de servicii medicale vă va administra acest medicament. Când este utilizat pentru a proteja 

împotriva tuberculozei, este injectat în piele. Păstrați zona de vaccinare uscată timp de 24 de ore după ce ați primit vaccinul și păstrați 

zona curată până când nu puteți deosebi zona de vaccinare de pielea din jurul acesteia.

Când este utilizat pentru cancerul vezicii urinare, medicamentul curge în vezică printr-un tub sau cateter. Evitați 
să beți lichide cu 4 ore înainte de tratament. Ar trebui să vă goliți vezica urinară înainte de tratament. În prima 
oră după perfuzarea medicamentului, veți sta întins pe burtă, pe spate și pe lateral timp de 15 minute fiecare. 
Apoi veți sta în picioare, dar ar trebui să păstrați medicamentul în vezică încă o oră. Dacă nu puteți păstra 
medicamentul în vezică pentru toate cele 2 ore, spuneți medicului dumneavoastră.
La sfârșitul a 2 ore, vă veți goli vezica urinară într-un mod așezat din motive de siguranță. Urina dumneavoastră 
trebuie dezinfectată timp de 6 ore după administrarea medicamentului. Turnați o cantitate similară de înălbitor 
nediluat în toaletă după ce urinați. Lăsați să stea timp de 15 minute înainte de clătire.

Pot fi utilizate diverse scheme de dozare. Medicul dumneavoastră vă va programa tratamentul. Cereți medicului dumneavoastră să vă 

explice orice instrucțiuni pe care nu le înțelegeți.

Când vaccinul este administrat pentru a proteja împotriva tuberculozei, de obicei este administrat o singură dată, dar poate fi 

repetat dacă nu există un răspuns bun în 2-3 luni. Răspunsul este măsurat printr-un test cutanat TB.

Pălărie PRECAUȚII SPECIALE ar trebui să urmez?

Înainte de a primi vaccinul BCG,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la vaccinul BCG sau la orice alte medicamente.
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală luați, în 
special antibiotice, agenți de chimioterapie pentru cancer, steroizi, medicamente pentru tuberculoză și vitamine.

spuneți medicului dumneavoastră dacă v-ați vaccinat recent împotriva variolei sau dacă ați avut un test TB pozitiv.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o tulburare imunitară, cancer, febră, o infecție sau o zonă cu arsuri 
severe pe corp.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă 
în timp ce luați vaccinul BCG, sunați imediat medicul dumneavoastră.

ce EFECTE SECUNDARE poate provoca acest medicament?

Vaccinul BCG poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

Noduli limfatici umflați

zone mici roșii la locul injectării. (Acestea apar de obicei la 10-14 zile după injectare și scad încet în 
dimensiune. Ar trebui să dispară după aproximativ 6 luni.)

febră

sânge în urină

urinare frecventă sau dureroasă

stomac deranjat

vărsături

Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

erupție cutanată severă

dificultăți de respirație sau de înghițire

respiraţie şuierătoare

ce ar trebui sa fac in caz de supradozaj?

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

pălărie ALTE INFORMAȚII ar trebui să știu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul.

nume rand

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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numele lor

BCG live

Vaccinul BCG
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