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Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccin
uttalas som (ba sil' us kal' met gay rayn')

HY är detta läkemedel ordinerat?

BCG-vaccin ger immunitet eller skydd mot tuberkulos (TB). Vaccinet kan ges till personer med hög 
risk att utveckla TB. Det används också för att behandla blåstumörer eller blåscancer.

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer 
information.

OW ska detta läkemedel användas?

Your doctor or a health care provider will administer this medicine. When used to protect against TB, it is 
injected into the skin. Keep the vaccination area dry for 24 hours after receiving the vaccine, and keep the 
area clean until you cannot tell the vaccination area from the skin around it.

When used for bladder cancer, the medicine flows into your bladder through a tube or catheter. Avoid drinking 
fluids for 4 hours before your treatment. You should empty your bladder before treatment. During the first 
hour after the medication is infused, you will lie on your stomach, back, and sides for 15 minutes each. Then 
you will stand, but you should keep the medication in your bladder for another hour. If you cannot keep the 
medication in your bladder for the entire 2 hours, tell your health care provider.
Efter 2 timmar kommer du att tömma blåsan sittande av säkerhetsskäl. Din urin ska desinficeras 
i 6 timmar efter att läkemedlet har administrerats. Häll en liknande mängd outspädd blekmedel i 
toaletten efter att du har kissat. Låt stå i 15 minuter innan du spolas.

Olika doseringsscheman kan användas. Din läkare kommer att schemalägga din behandling. Be din läkare 
förklara alla anvisningar du inte förstår.

När vaccinet ges för att skydda mot tuberkulos ges det vanligtvis bara en gång men kan upprepas om det 
inte finns ett bra svar inom 2-3 månader. Responsen mäts med ett TB-hudtest.

hatt SPECIELLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER bör jag följa?

Innan du får BCG-vaccin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot BCG-vaccin eller andra läkemedel.
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berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel du tar, 
särskilt antibiotika, cancerkemoterapimedel, steroider, tuberkulosmediciner och vitaminer.

tala om för din läkare om du nyligen har fått en smittkoppsvaccination eller om du har fått ett positivt TB-test.

tala om för din läkare om du har en immunsjukdom, cancer, feber, en infektion eller ett område med allvarliga 
brännskador på din kropp.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar BCG-vaccin, kontakta din läkare omedelbart.

keps BIVERKNINGAR kan denna medicin orsaka?

BCG-vaccin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

svullna lymfkörtlar

små röda områden på injektionsstället. (Dessa uppträder vanligtvis 10-14 dagar efter injektionen och minskar 
långsamt i storlek. De bör försvinna efter cirka 6 månader.)

feber

blod i urinen

frekvent eller smärtsam urinering

orolig mage

kräkningar

Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart:

allvarliga hudutslag

svårigheter att andas eller svälja

väsande andning

hatt ska jag göra i händelse av ÖVERDOS?

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hatt ANNAN INFORMATION bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet.

rand namn

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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deras namn

BCG live

BCG-vaccin
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